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MĘSKA  HISTORIA   . 
 Oto wesoła i wzruszająca historia ośmiu utalentowanych chłopców, 
którzy pragną dostać się do najbardziej prestiżowych uniwersytetów w 
kraju. W drodze na szczyt pomagają im ekscentryczni nauczyciele; 
młody hedonista i starszy wyjadacz, który ma swoje zdanie na każdy 
temat. Zobacz, w jaki sposób młodzi ludzie poznają wartości edukacji, 
szczęścia, porażki i sukcesu w iście brytyjskim stylu. 
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WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE     
Małe nadmorskie miasteczko. Matka 12-letniego Pawełka umiera na 
raka. Dziecko, chcąc wymodlić jej cudowne ocalenie, wyrusza na 
pielgrzymkę do Częstochowy. Chłopakowi, który ma do przebiegnięcia 
350 kilometrów, w rozklekotanym mercedesie bedzie towarzyszył 
borykajacy się z problemem alkoholowym nauczyciel wychowania 
fizycznego. 
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MŁODY  GENIUSZ    
Lekceważony i całkiem nierozumiany przez rodzinę i otoczenie młody 
geniusz zostaje poddany życiowemu wyzwaniu. Chłopak odnajduje 
swoje prawdziwe powołanie kiedy jego nauczyciel aktorstwa zauważa u 
niego prawdziwy talent aktorski. Utalentowany chłopiec marzy o tym , 
żeby zostać sławnym aktorem, jednak wie, że będzie musiał 
przeciwstawić się niedowierzaniu i pogardzie ze strony rodziny i 
znajomych. 
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SZTUCZKI   
Twórcy "Zmruż oczy" - powracają pełnym błyskotliwego humoru 
filmem o samochodach, kobietach i miłości. Jest to również opowieść o 
tym, jak można rzucić wyzwanie losowi, oszukać go lub przekupić, a 
czasem zagrać vabank z przeznaczeniem. Inteligentne poczucie humoru, 
pozytywne wibracje i magia zawarte w tym filmie sytuują go obok takich 
tytułów, jak: "Amelia", "Duża ryba" czy "Jasminum". "Sztuczki" 
Andrzeja Jakimowskiego sprawiają, że uśmiech nie znika z twarzy, a 
fantastyczne dialogi pamięta się długo po wyjściu z kina. Doskonałe, 
skąpane w letnim słońcu zdjęcia Adama Bajerskiego oraz nastrojowa 
muzyka Tomasza Gąssowskiego napełniają nas optymizmem. 
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W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM  
Historia borykającego się z przeciwnościami losu Chrisa Gardnera (w tej 
roli nominowany do Oscara Will Smith) i jego rodziny. Kiedy Linda 
(Thandie Newton), matka 5-letniego Christophera ugina się pod ciężarem 
finansowych trudności i opuszcza rodzinę, mężczyzna musi poradzić 
sobie ze znalezieniem dobrze płatnej posady oraz zapewnieniem dziecku 
dachu nad głową. Po wielu próbach Chris otrzymuje propozycję odbycia 
bezpłatnego stażu w prestiżowej firmie brokerskiej. Zdesperowany, bez 
środków do życia, Gardner decyduje się skorzystać z propozycji. Dzięki 
pewności siebie i miłości synka, Chris Gardner przezwycięża trudności 
stając się jedną z legendarnych postaci Wall Street. 
Zobacz przejmujący i chwytający za serce "jeden z najlepszych filmów 
roku" (Fox-TV). Przekonaj się dlaczego Will Smith otrzymał nominację 
do Nagrody Akademii. Poznaj opowieść o poświęceniu i walce z 
niesprawiedliwym losem, którą napisało samo życie. 
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ROK PSA   
Aktorski popis Molly Shannon, która w urokliwy, świeży i dowcipny 
sposób ukazuje historię o poszukiwaniu miłości. Peggy (Shannon) jest 
pogodną, pełną optymizmu sekretarką, wspaniałą przyjaciółką, 
znakomitą koleżanką i siostrą; kobietą, która mimo upływu czasu żyje 
samotnie za swoim psem, Pencilem. Dziwny zbieg okoliczności wysyła 
ją w okrutny świat psich intryg w poszukiwaniu idealnego kompana. 
Scenarzysta Życiowych rozterek i Szkoły rocka przedstawia głęboko 
poruszającą i zabawną jednocześnie historię, w której zagrali również 
znakomici: John C. Reilly (Chicago, Aviator), Peter Sarsgaard (Powrót 
do Garden State, Plan lotu), Laura Dern i Regina King!  
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LALKA ODC. 1-2    
To powieść stworzona na serial - mówił Ryszard Ber w trakcie realizacji 
telewizyjnej wersji Lalki. Zadanie miał niełatwe. Po pierwsze książka 
Bolesława Prusa należy do kanonu literatury polskiej i stworzenie jej 
równorzędnego, ekranowego ekwiwalentu to wyzwanie trudne i 
ryzykowne. Po drugie Ber musiał się liczyć z porównaniami do 
wcześniejszej, kinowej adaptacji, dokonanej przez Wojciecha Hasa. Ale 
Lalka jako serial przetrwała próbę czasu, a nawet zaskarbiła sobie 
sympatię sporej części widzów, o czym świadczą liczne wznowienia. 
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LALKA 
ODC. 3-4    
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LALKA   
ODC. 5-6    
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LALKA   
ODC. 7-8    
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LALKA   
ODC. 9    

127 

 

POLSKIE DROGI 1   
Jeden z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych -; wielki 
portret Polski Walczącej z okresu okupacji hitlerowskiej. Na przykładzie 
losów przedwojennego inteligenta, podchorążego z 1939 roku, 
Władysława Niwińskiego i drobnego, ale nie pozbawionego heroizmu 
cwaniaka, Leona Kurasia przedstawia wielowątkową opowieść o Polsce i 
Polakach. W dużych miastach, jak Warszawa i Kraków, na wsiach -; od 
Zamojszczyzny po Pomorze rozgrywa się historia ukazująca przekrój 
środowisk, ścieranie się racji i poglądów ludzi zaskoczonych przez losy 
dziejowe, którzy uczą się złowrogiej logiki hitlerowskiego terroru w 
powszednich dniach okupacji. Odcinki: 1.Misja specjalna 2.Obywatel 
GG 3.Najspokojniejsze miejsce na świecie 4.Na tropie 
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POLSKIE DROGI 2  
Odcinki: 5. Lekcja geografii, 6. Rocznica, 7. Lekcja poloneza, 8. Bez 
przydziału 
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POLSKIE DROGI 3   
Odcinki: 9. Do broni, 10. Himmlerland, 11. W obronie własnej. 
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CUDZOZIEMKA 
Schyłek XIX wieku. Róża jest córką Polaka zamieszkałego w Rosji. W 
młodzieńczym uniesieniu postanawia zostać skrzypaczką. Ojciec wysyła 
ją do Warszawy. Tam Róża zakochuje się w Michale, który jest synem 
jej nauczyciela muzyki. Zdrada ukochanego zniechęca dziewczynę do 
świata. Wychodzi za mąż z rozsądku, a jej talent muzyczny zostaje 
stłumiony. Winą za to obarcza przede wszystkim męża; przez wiele lat to 
właśnie Adam jest obiektem jej nieustannych ataków. Wreszcie pragnie 
się realizować wyłącznie przez dzieci. Ukochany syn Władyś podejmuje 
pracę w dyplomacji, a córka Marta zostaje śpiewaczką. Wówczas matka 
zaczyna żyć wyłącznie jej karierą. 
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NAD NIEMNEM   
Telewizyjna wersja adaptacji powieści Elizy Orzeszkowej. Historia 
miłości Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza przedstawiona jest na 
tle dziejów dwóch szlacheckich rodów: Korczyńskich i Bohatyrowiczów. 
Czy wyrosłe ponad podziałami uczucie młodych pozwoli pokonać 
problemy społeczno - ekonomiczne, a także polityczne i historyczne? 
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NĘDZNICY 
Ekranizacja słynnej powieści Victora Hugo, zaliczanej do klaski 
literatury światowej. Film opowiada o losach Jean Valjeana, skazańca, 
galernika i uciekiniera, który zmuszony jest zaopiekować się osieroconą 
dziewczyną. Akcja dramatu rozgrywa się w burzliwych czasach 
francuskiej rewolucji. W roli Jean Valjeana wystąpił Gerard Depardieu, a 
John Malkovich wcielił się w postać Javerta. Krytyka i widzowie z 
uznaniem odnieśli się do kreacji postaci jakie stworzyli obaj aktorzy. To 
właśnie dzięki ich rolom, adaptacja Nędzników w reżyserii Josée Dayana 
określana jest jako najlepsza wśród filmów zrealizowanych na kanwie 
powieści V. Hugo. 
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STARY CZŁOWIEK I MORZE   
Ekranizacja słynnej powieści Ernesta Hemingwaya pod tym samym 
tytułem. Sieci Santiago, najlepszego rybaka w osadzie, od prawie stu dni 
są puste. Mieszkańcy mówią, że jest już za stary, że stracił już swoje 
szczęście. Jego córka twierdzi, że Santiago powinien już skończyć z 
łowieniem i zamieszkać z nią w Hawanie. Mimo swojego wieku, 
Santiago nie jest jednak strudzony. Nie zamierza się poddać. Chce 
udowodnić, że wszyscy, którzy tak mówią są w błędzie. Wypływa w 
morze. Jeszcze dalej niż kiedykolwiek dotąd. 
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ZEMSTA 
Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku w tym samym zamku ze 
znienawidzonym przez siebie Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z 
owdowiałą Podstoliną. Świadom niedoskonałości swej urody i braku 
ogłady towarzyskiej, prosi wezwanego na pomoc Papkina, by go z nią 
wyswatał. Papkin, który kreuje się na pożeracza serc niewieścich i 
wielkiego bohatera, a w rzeczywistości jest tchórzem i fantastą, kocha 
romantyczną miłością kocha Klarę, wychowanicę i bratanicę Cześnika. 
Tymczasem Klara jest zakochana w synu Rejenta Milczka, Wacławie, 
który odwzajemnia to uczucie. Jednak ani ojciec Wacława, Rejent, ani 
stryj i opiekun Klary, Cześnik nie zamierzają zgodzić się na ich 
małżeństwo.  

145 

 
 

WESELE 
Mistrzowska adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego, dokonana 
przez Andrzeja Wajdę. Odpowiedni klimat epoki został stworzony 
poprzez kolorystykę, scenografię, kostiumy ale również, a może przede 
wszystkim przez muzykę. Wajda w doskonały sposób obsadził w rolach 
aktorów, którzy stworzyli niezapomniane, wręcz życiowe kreacje. Obraz 
jest przesiąknięty charakterystyczną dla Wyspiańskiego symboliką, 
tajemniczością i niejednoznacznymi postaciami. 
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SYZYFOWE  PRACE   
Lata dziewięćdziesiąte XIX wieku w zaborze rosyjskim. W kieleckim 
gimnazjum rozpoczynają naukę Marcin Borowicz i Andrzej Radek. 
Marcin, syn szlachcica, boleśnie przeżywa rozstanie z domem 
rodzinnym, nieco zagubiony łatwo poddaje się szkolnemu rygorowi, co 
więcej - daje się wciągnąć w rusyfikacyjną działalność naukową 
popieraną przez dyrekcję. Dla Radka, dziecka z czworaków, gimnazjum 
jest jedyną szansą awansu... chociaż nie za wszelką cenę. Mimo wielu 
różnic, między chłopcami rodzi się przyjaźń. Dzięki tej przyjaźni i 
przybyłemu z Warszawy Bernardowi Zygierowi, Borowicz otrząsa się ze 
swego zniewolenia: kiełkują w nim uczucia patriotyczne. Film Pawła 
Komorowskiego jest kinową wersją serialu tv według powieści Stefana 
Żeromskiego. 
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PAN TADEUSZ  
"Pan Tadeusz" opowiada o nadziejach na pokonanie rosyjskiego zaborcy 
i odzyskanie własnego państwa, jakie na krótko rozbudził w Polakach 
cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Bohaterem tytułowym jest 
"młody panek" z rodu Sopliców, zakochany w młodziutkiej Zosi, 
wnuczce Stolnika z rodu Horeszków, a uwodzony przez starszą od nich 
obojga Telimenę. Kluczową postacią filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii 
Andrzeja Wajdy, nakręconego według Mickiewiczowskiego poematu jest 
jednak Jacek Soplica - zabójca Stolnika, a następnie pokutnik i tajny 
emisariusz, który ukrywając się nawet przed własnym synem i bratem, 
jako Ksiądz Robak przygotowuje w Soplicowie na Litwie zbrojne 
powstanie przeciw rosyjskiemu zaborcy (Litwa, złączona od 1569 r. unią 
realną z Polską i odtąd dzieląca jej losy, po rozbiorach Polski została 
włączona do Rosji).  
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KONOPIELKA 
Film czarno - biały. Konopielką nazywa bohater filmu młodą 
nauczycielkę przybywającą z miasta do odludnej wsi, aby uczyć dzieci. 
Jej odmienność drażni go i fascynuje. Pod wpływem nauczycielki jego 
prymitywny, lecz piękny świat przestaje istnieć. Historia o "raju 
utraconym" opowiedziana z czułością i humorem. 
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DO  WIDZENIA,  DO  JUTRA   
Debiut reżyserski Janusza Morgensterna. Tło wydarzeń, o których 
opowiada film, stanowią autentyczne wątki z życiorysu Zbyszka 
Cybulskiego, współzałożyciela reżysera i aktora gdańskiego kabaretu 
studenckiego Bim-Bom. Autentyczna jest także postać Marguerite, córki 
francuskiego konsula, spędzającej w Polsce jedynie wakacje i święta. W 
prostą, romantyczną przygodę, autorzy filmu wpletli sceny realizowane 
w prawdziwych gdańskich piwnicach studenckich, próbując w ten sposób 
utrwalić niepowtarzalne zjawisko, jakimi były kabarety w drugiej 
połowie lat 50. Pragnęli oddać ich nastrój, urodę i przesłanie, a tym 
samym wyrazić stan ducha, tęsknoty ówczesnej młodej inteligencji. Gra 
Zbyszka Cybulskiego oddaje to wszystko, co ukrywa się w cieniu, poza 
wypowiadanymi słowami, lecz jest obecne w życiu: niezgoda na 
nietrwałość uczuć, na świat, w którym nie ma miejsca dla romantyzmu, 
na szczęście ulotne jak chwila. 
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KANAŁ 
Powstanie Warszawskie. Tragiczne losy żołnierzy oddziału AK, którzy z 
pozycji na Mokotowie usiłują przedostać się kanałami do walczącego 
jeszcze Śródmieścia. Wszystkich czeka śmierć. Dowódca wraca do 
kanału, bo oszukany przez tchórzliwego zostawił za sobą swój oddział. 
Mądry załamuje się wychodzi przez właz i zostaje zastrzelony przez 
Niemców. Halinka popełnia samobójstwo, Smukły ginie rozbrajając 
granaty. Ciężko ranny Korab i Stokrotka docierają resztkami sił do 
Wisły, ale drogę zagradza im zamykająca kanał żelazna krata. 
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LOTNA 
Akcja Lotnej jest prosta i wyrazista: wrzesień 1939 roku, początek 
działań wojennych. Piękny arabski koń z magnackiej stadniny dostaje się 
przypadkowo w posiadanie Rotmistrza, dowódcy szwadronu i staje się 
natychmiast przedmiotem pożądania innych: Porucznika, Podchorążego i 
wreszcie szefa szwadronu, Wachmistrza Latonia. Teraz wojna zabiera 
kolejno Rotmistrza i Podchorążego. Kiedy wreszcie konia dosiąść ma 
Porucznik, Lotną porywa Wachmistrz i uciekając wśród porzuconych 
wozów taborowych i sprzętu cofającej się armii, pada z koniem - Lotna 
łamie nogę. Porucznik dobija konia strzałem z pistoletu i tak kończy się 
legenda, zamyka ostatni rozdział historii jazdy polskiej. 
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OSTATNI  DZIE Ń   LATA   
Nastrojowe studium psychologiczne, dramat samotności i bezradności 
dwojga ludzi niezdolnych do podjęcia próby wspólnego życia. Film 
eksperymentalny, o konstrukcji fabularnej, zrealizowany w warunkach 
amatorskich. Młody mężczyzna i dojrzała kobieta spotykają się na 
bezludnej plaży. Samotni, naznaczeni piętnem wojny i osobistych 
dramatów nie potrafią - mimo prób - znaleźć drogi do siebie. 
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POPIÓŁ I DIAMENT   
Ostatni dzień wojny. Poranek pierwszego dnia pokoju. Pokazać tej 
szczególnej nocy losy młodego człowieka uwikłanego w okupacyjną 
przeszłość, zmęczonego bohaterstwem, przeczuwającego inne, lepsze 
życie. Cóż to za piękny temat do filmu. Tej szczególnej nocy spotyka się 
przeszłość z przyszłością - i zasiada do jednego stołu. Przy 
akompaniamencie tang i fokstrotów bohater filmu, Maciek Chełmicki, 
szuka odpowiedzi, jak żyć dalej - jak zrzucić dławiący bagaż przeszłości, 
rozwiązuje odwieczny dylemat żołnierza. Słuchać czy myśleć. A jednak 
Maciek zabije. 
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EROICA 
Jedno z czołowych osiągnięć "szkoły polskiej", będące swoistym 
rozrachunkiem z mitologizowaniem wojennej przeszłości. Film należy 
do rzadko spotykanego gatunku - składa się z dwóch luźno ze sobą 
związanych tematycznie nowel. Część pierwsza opowiada o 
warszawskim cwaniaku Dzidziusiu, który przypadkowo wciągnięty w 
Powstanie Warszawskie zdobywa się na czyn bohaterski, choć właściwie 
niepotrzebny. Akcja drugiego opowiadania rozgrywa się w niemieckim 
oflagu i po raz pierwszy przedstawiono w niej życie polskich oficerów w 
obozie jenieckim w czasie ostatniej wojny. Do legendy urasta tu ucieczka 
por. Zawistowskiego. Tylko najbardziej wtajemniczeni wiedzą, że cały 
czas jest on w obozie - ukryty w przewodzie wentylacyjnym. Mimo 
starań i opieki kolegów bohater umiera - z zimna i samotności. A 
wszystko po to, by zachować legendę, która podtrzymywała na duchu 
wszystkich stłoczonych w obozie żołnierzy. 
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KRZY Ż WALECZNYCH   
Debiutancki film Kazimierza Kutza, złożony z trzech nowel: "Krzyż", 
"Pies" i "Wdowa", będących adaptacjami opowiadań Józefa Hena. Akcja 
toczy się w czasie II wojny światowej i tuż po niej .  
•  Krzyż: Franek Socha to wiejski fajtłapa i poczciwina. Podczas wojny 
wykazuje się jednak bohaterstwem i zostaje odznaczony Krzyżem 
Walecznych.  
•  Pies: Studium duchowej patologii spowodowanej przez wojnę.  
•  Wdowa: Film pełen humoru i łagodnej satyry. Po wojnie, w małym 
miasteczku na Ziemiach Zachodnich ludzie próbują odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. 
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NIKT NIE WOŁA   
Rozgrywający się wkrótce po wyzwoleniu dramat psychologiczny w 
reżyserii Kazimierza Kutza. Historia człowieka, który na ziemiach szuka 
ucieczki przed konsekwencjami wojny, chcąc rozpocząć nowe życie. 
Jeden z najpiękniejszych plastycznie polskich filmów, łączący 
wystylizowane, czarno-białe zdjęcia ze stanem duszy pary młodych 
bohaterów zagubionych w nowej rzeczywistości i księżycowym pejzażu 
miasteczka zaludnionego przypadkowymi mieszkańcami. 
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POCIĄG 
Kameralne studium psychologiczne penetrujące intymne stany 
uczuciowe ludzi spędzających noc we wspólnym przedziale wagonu 
sypialnego, którzy pochłonięci własnymi dramatami - pozostają 
wewnętrznie samotni. Kupiony przypadkowo bilet na miejsce sypialne w 
pociągu z Warszawy na Hel łączy niespodziewanie młoda kobietę 
nieznajomym mężczyzną. 
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ZEZOWATE SZCZ ĘŚCIE   
Film czarno-biały. 
Film opowiada w groteskowo- karykaturalnym ujęciu losy pechowego 
oportunisty, który w różnych warunkach na przestrzeni dwudziestu lat 
usiłuje przypodobać się aktualnym władzom. Wszelkie te próby "dobrze 
widzianych" metamorfoz kończą się fiaskiem: Piszczyk pozostaje 
antybohaterem, bo kolejnych bezkrytycznych "przemian" dokonuje 
zawsze za późno. Piszczyk chce za wszelką cenę dostosować się do 
wymagań aktualnej sytuacji politycznej, lecz z różnych powodów mu się 
to nie udaje.  
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PERSWAZJE 
Anne jest cichą, nieładną, niedocenioną córką baroneta. Za namową 
starszej przyjaciółki, przed ośmiu laty odrzuciła oświadczyny Fredericka 
Wentwortha i do dziś tego żałuje. Niespodziewanie spotyka go 
ponownie, ale on jest wobec niej pełen rezerwy, za to interesuje się 
młodziutką Louisą... 
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POCZUJ  RYTM     
Rob, młody nowojorczyk, marzy o karierze rappera. Zadziera jednak z 
miejscowymi bandziorami i zmuszony jest uciekać. Trafia do Puerto 
Rico, do ojca, którego właściwie nie zna. Zafascynowany lokalnymi 
rytmami, postanawia połączyć swoje umiejętności ze zdolnościami 
przyrodniego brata i tworzyć muzykę w stylu reggaeton ? połączenie hip-
hopu, reggae i dźwięków latynoskich. Teraz pozostaje mu już tylko 
zdobyć śliczną tancerkę CC i zostać gwiazdą. 
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PORA UMIERA Ć 
Autorskie kino duetu Dorota Kędzierzawska i Arthur Reinhart z 
olśniewającą kreacją Danuty Szaflarskiej. "Pora umierać" to historia 
pełnej życia i poczucia humoru starszej pani. Kobieta pod koniec życia 
musi zmierzyć się nie tylko z teraźniejszością, ale i z przeszłością. 
Wygrywa, czy przegrywa życie? Nawet jeśli zadaje sobie wprost to 
pytanie, to nigdy na nie odpowiada... Aniela z ironicznym uśmiechem 
patrzy na rzeczywistość i tym uśmiechem właśnie rozprawia się ze swoją 
samotnością. Nagrody dla filmu - festiwal w Gdyni, najlepszy dźwięk, 
najlepsza rola kobieca, nagroda dziennikarzy, Złoty Klakier nagroda 
radia Gdańsk, Triest MMF nagroda publiczności, Ogólnopolski Festiwal 
Sztuki Filmowej ,, Prowincjonalia - nagroda aktorska dla Danuty 
Szafarskiej. 
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PÓŁNOC  POŁUDNIE    
Margaret Hale mieszka wraz z rodzicami w rolniczej wsi na południu 
Anglii. Jednak kiedy jej ojciec rezygnuje ze stanowiska pastora, 
przeprowadzają się do miasta. Wszyscy są zaskoczeni tym, co zastają w 
Milton, gdyż rewolucja przemysłowa zostawiła już swój ślad. Dla 
mieszkańców prowincji jest to szok, a Margaret od razu czuje ogromną 
niechęć do nie tylko do samego miasta, ale też do jego mieszkańców. Nic 
więc dziwnego, że nie darzy sympatią właściciela zakładu bawełnianego 
Johna Thorntona, którego poznaje wkrótce po przybyciu do Milton. 
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SMAKI  MIŁO ŚCI    
Kronika miłości – szalonej, złej a także takiej, która trwa kiedy wszystko 
inne przemija. Bradley, właściciel kawiarni, Chloe – młoda kelnerka, 
sąsiad, profesor filozofii i jego żona Esther opowiadają swoje historie i 
komentują historie innych – manifest niezwykłej miłości pośród 
zwykłych ludzi. 
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ZAKOCHANA  JANE     
Historia miłosna młodej Jane Austen, która stała się inspiracją do 
napisania "Dumy i uprzedzenia" i "Rozważnej i romantycznej". Jane 
Austen wierzy w miłość. Jej rodzice oczekują jednak od niej, żeby 
wyszła za mąż za kogoś kto zapewni jej i rodzinie godziwy byt. W Anglii 
1795 roku tak właśnie wygląda świat młodych kobiet. Kiedy 
dwudziestoletnia Jane spotyka młodego, pewnego siebie Irlandczyka, 
Toma Lefroy'a jego intelekt i arogancki styl bycia wzbudzają w niej 
wielką ciekawość, a jej świat staje nagle na głowie. Czy Jane może sobie 
pozwolić na odrzucenie oferty bratanka Lady Gresham , sprzeciwić się 
rodzicom i przeciwstawić społecznym konwenansom? 
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MANSFIELD  PARK   
Ekranizacja powieści Jane Austen o takim samym tytule. 
Fanny Price to uboga dziewczyna wzięta na wychowanie przez bogate 
wujostwo. Mieszkając w Mansfield Park jest lekceważona przez swe 
dwie kuzynki: Marię i Julię oraz kuzyna Toma. Serdeczność okazuje jej 
jedynie młodszy syn Sir Thomasa, Edmund. Fanny doskonale zdaje sobie 
sprawę z niższości swej pozycji wobec nich, a pogłębia to dodatkowo 
ciotka Norris swymi uwagami. Jedyną szansą na ciekawe życie jest 
bogate wyjście za mąż, jednak to nie wchodzi w rachubę… 
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OPACTWO  NORTHANGER   
Młoda i pełna wdzięku córka pastora Katarzyna Morland zostaje 
zaproszona przez przyjaciół rodziny do Bath - modnego uzdrowiska, 
które jest miejscem licznych spotkań towarzyskich i rodzących się 
romansów. Tam poznaje ona rodzeństwo - Henry'ego Tilneya i jego 
młodszą siostrę Eleanor. Jednocześnie do Bath przybywają przyjaciele 
pani Allen, a Katarzyna zaprzyjaźnia się z Izabelą. Od tej pory próbuje 
znaleźć czas na spotkania z rodzeństwem Tilney i rodziną Thorpe, jednak 
okazuje się, że nie jest to takie łatwe, i próby pogodzenia tego prowadzą 
do licznych nieporozumień. 
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PRZEPRASZAM, CZY TU BIJ Ą?   
Klasyczny dramat kryminalny osadzony w realiach współczesnej 
Warszawy i stawiający istotne pytania o moralne koszty i skuteczność 
stosowanych metod walki z przestępcami. Belus przygotowuje kolejny 
"skok". Organizuje fikcyjne włamanie, by sprawdzić członków swej 
bandy. Test się udaje- sypnął Bimber. Inspektorzy milicji, Milde i Górny, 
przekonują się, że dali się nabrać na pozorowany napad. 
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HANIA 
Magiczna, niczym opowieść o Małym Księciu, Hania to niezwykły film, 
będący efektem połączenia sił i talentów dwóch zdobywców Oscarów, 
którzy podbili Hollywood - Janusza Kamińskiego i Jana A.P.Kaczmarka. 
Hania to współczesna i pełna zaskoczeń historia o sile miłości 
powtarzająca starą prawdę, iż w naszym życiu są chwile, które mogą 
wszystko odmienić. Trzeba tylko pozwolić im się przydarzyć. 
Magia miłości, magia Świąt, ciepła aura i pozytywne emocje, ładunek 
dobrej energii. 
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WIECZÓR 
Co zmieniłabyś w swoim życiu? Najnowszy film twórców "Godzin" 
Muzyka Jana A.P. Kaczmarka. Zobacz opartą na kanwie powieści Susan 
Minot niesamowitą opowieść o przemijaniu, miłości i decyzjach, które 
podejmujemy by nadać życiu kolorytu. Największe gwiazdy światowego 
kina, m. in. Meryl Streep, Glenn Close, Toni Colette, Natashę 
Richardson i Claire! Wspaniale wyreżyserowany kawałek kina, 
przepiękne zdjęcia i hipnotyczna ścieżka dźwiękowa w połączeniu z 
niesamowitą relacją pomiędzy matką i jej córkami zachwyciły widzów 
na całym świecie. Tę historię trzeba zobaczyć! 
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KRÓL  KALIFORNII     
Wzruszająca i zabawna opowieść o pewnej nastolatce, jej ojcu, ich 
relacjach oraz poszukiwaniu skarbów. Uporządkowane i samodzielne 
życie siedemnastoletniej Mirandy (Evan Rachel Wood) przeżywa 
trzęsienie ziemi, jakim okazuje się powrót jej ojca (Michael Douglas) ze 
szpitala psychiatrycznego. Ekscentryczny Charlie również nie za bardzo 
potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji - ani w roli odpowiedzialnego ojca, 
ani wolnego obywatela. Jednak szybko znajduje sobie pasję, a nawet rzec 
można obsesję. Otóż ze stuprocentową pewnością twierdzi, że w dolinie 
San Fernando ukryty jest skarb, zakopany tam niegdyś przez Hiszpanów. 
Przekonuje córkę, by wraz z nim wybrała się w podróż, która odmieni 
ich życie. Na podstawie wskazówek ukrytych w książkach i mapach 
udaje im się określić dokładne położenie skarbu. By go zdobyć muszą 
pokonać tylko jedną przeszkodę - ochronę supermarketu Costco, który 
stoi dokładnie w tym miejscu... 
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PANI   BOVARY 
Film ten to historia młodej kobiety o imieniu Emma (Frances O'Connor), 
pochodzącej z ubogiej wiejskiej mieściny, w której życie wypełnia jej 
opieka nad domem i ojcem z którym mieszka. Kiedy to właśnie jej ojciec 
zaczyna chorować pojawia się lekarz - wdowiec Charles Bovary (Hugh 
Bonneville), z którym bierze ślub. Pełna nadziei na barwniejsze życie 
Emma szybko odkrywa, że uroki małżeństwa nie są takie, jakich obraz 
miała z czytanych powieści i jakich oczekiwała. Pełna niezadowolenia i 
znudzenia szuka szczęścia w wydawaniu pieniędzy i u boku 
kochanków...   
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CZŁOWIEK  Z  MARMURU   
Rok 1976. Na korytarzu gmachu Telewizji Agnieszka - dyplomantka 
szkoły filmowej - przekonuje "ważnego" redaktora o potrzebie powstania 
filmu o Mateuszu Birkucie, przed laty przodowniku pracy, którego 
błyskotliwa kariera skończyła się nagle i niespodziewanie gdzieś około 
roku 1952. Po pertraktacjach dziewczyna dostaje wreszcie taśmę i 
niezbędny sprzęt. Rozpoczyna prywatne "śledztwo", mające ustalić 
przyczyny sukcesu i upadku Birkuta... 
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CZŁOWIEK  Z  ŻELAZA   
Fabuła filmu jest kontynuacją losów rodziny Birkutów. Syn Mateusza 
Birkuta, Maciek Tomczyk, jest robotnikiem w stoczni gdańskiej. Jest 
także aktywnym działaczem komitetu strajkowego. Dziennikarz radiowy 
Winkel otrzymuje polecenie zrealizowania reportażu kompromitującego 
Tomczyka. 
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KORCZAK 
Rok 1936. Doktor Korczak, który prowadzi popularne pogadanki 
radiowe, zostaje wezwany do szefa i dowiaduje się, że jego audycja 
została zdjęta z anteny. Rozczarowany tym przejawem antysemityzmu, 
poświęca się całkowicie pracy wychowawczej. Prowadzi sierociniec dla 
dzieci żydowskich, wykłada w Akademii Medycznej. Wybucha wojna. 
W czasie obrony Warszawy doktor Korczak pełni funkcję lekarza 
wojskowego. Po kapitulacji wraca do swego sierocińca, który wkrótce 
zostaje przeniesiony do getta. Panuje głód. W tej trudnej sytuacji 
doktorowi pomaga asystentka Stefania Wilczyńska oraz zakochani w 
sobie Estera i Heniek. Korczak korzysta z każdej okazji, by zdobyć 
środki na utrzymanie sierocińca. Godzi się na zbiórkę pieniędzy 
przeprowadzoną przez elitę getta: handlarzy, przemytników i sutenerów. 
Getto przeżywa tragiczne dni likwidacji. Rozpoczynają się wywózki. 
Korczak odrzuca możliwość ucieczki na aryjską stronę. Postanawia 
zostać ze swoimi wychowankami. 
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KRAJOBRAZ  PO  BITWIE   
Film opowiada o Polakach, byłych więźniach obozu koncentracyjnego, 
którzy w 1945 roku zostają wyzwoleni przez Amerykanów i znowu 
trafiają do obozu (dla uchodźców). Wieloletni pobyt w obozie 
koncentracyjnym nieuchronnie prowadzi do psychicznych dewiacji. 
Fenomen się pytanie, czy człowiek, który przeżył piekło obozu, będzie 
umiał kiedykolwiek o nim zapomnieć. W 1971 roku ten film otrzymał 
Złoty Globus na festiwalu Cineteca Italiana w Mediolanie, a w roku 1972 
I nagrodę na festiwalu w Kolombo, a wcześniej w roku 1970 został 
uhonorowany "Złotą Kaczką", wręczaną przez czytelników miesięcznika 
"FILM" 
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PANNY  Z  WILKA    
Niespełna czterdziestoletni Wiktor Ruben po stracie przyjaciela 
przyjeżdża do wujostwa na wieś, gdzie w pobliskim dworku, w gronie 
kilku panien, spędził młodzieńcze lata. Julia doczekała się bliźniaczek, 
wyemancypowana Jola wyszła za mąż, Fela przedwcześnie zmarła, 
zmieniły się też Zosia i Kazia, mała Tunia wyrosła na piękną pannę. 
Pojawienie się Rubena, jego wspomnienia i chęć ożywienia przeszłości 
burzą spokój mieszkanek dworu, ujawniają ich powikłane losy, dramaty, 
życiowe klęski. 
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POPIOŁY 
Akcja filmu rozpoczyna się latem 1798 roku, w chwili, gdy podróżujący 
po Włoszech książę Gintułt spotyka obdartych polskich żołnierzy, 
śpiewających Mazurka Dąbrowskiego. Niebawem arystokrata wraca do 
ojczyzny. Los styka go tu z młodym szlachcicem Rafałem Olbromskim, 
który zostaje jego sekretarzem i towarzyszy mu w podróżach. 
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ZIEMIA  OBIECANA    
Adaptacja powieści Władysława Reymonta. Epicki obraz konfliktów 
kapitalistycznej Łodzi końca XIX w. ukazany poprzez dzieje kariery 
trzech zaprzyjaźnionych przemysłowców Polaka, Żyda i Niemca, którzy 
za cenę rezygnacji z młodzieńczych ideałów i przejęcia bezwzględnych 
reguł walki o pieniądz zdobywają fortunę. Jest to nowa, skrócona o 20 
minut, reżyserska wersja klasycznego już filmu z 1974 r. 
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HAŁAS 
Czarna komedia opowiadająca o człowieku, który kocha swoje miasto - 
Nowy Jork, ale do szału doprowadza go panujący w nim hałas. David 
postanawia zaprowadzić porządek w mieście i bierze sprawy w swoje 
ręce - rozpoczyna walkę z tymi, którzy ignorują alarm wyjący w ich 
samochodach, wkrótce też przeciwstawia się najważniejszemu 
człowiekowi w mieście - samemu burmistrzowi. W miarę rozwijania się 
jego działalności, zyskuje coraz więcej poparcia wśród mieszkańców 
miasta. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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KAMIENNY  ANIOŁ   
Poruszająca opowieść o miłości bez kompromisów, dramatycznych, 
życiowych wyborach, a także o tym, że na szczęście nigdy nie jest za 
późno. Czasem trzeba całego życia, by odnaleźć to, co najważniejsze. 
Czasem dopiero na końcu drogi rozumiesz, że warto było iść. Hagar 
Shipley nigdy nie umiała się poddawać. Jej przepełnione miłością życie 
pełne było buntu. Wszystko zaczęło się, gdy mając 19 lat Hagar nie 
pytając nikogo o zgodę poślubiła niewłaściwego mężczyznę. Na wieść o 
tym ojciec zerwał z nią wszelkie kontakty. Nadchodzące lata nie miały 
być łatwe. Ale Hagar nigdy nie marzyła o prostym życiu. Teraz mając 90 
lat jeszcze raz wszczyna bunt - na wieść o tym, ze syn zamierza oddać ją 
do domu opieki postanawia uciec. 
 

297 

 

PROCES 
Niczym nie wyróżniający się urzędnik bankowy - Józef K. - zostaje 
postawiony przed sądem. Nie zostają mu przedstawione zarzuty, a próby 
uzyskania wyjaśnień nie przynoszą rezultatu. Adaptacja powieści Franza 
Kafki. 
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TANIEC  OSTATNIEJ  SZANSY    
Szesnastoletnia Reya uczyła się w prywatnym liceum. Po tragicznej 
śmierci siostry jest zmuszona, zacząć naukę w zwykłej publicznej szkole. 
Na samym początku środowisko nie jest dla niej przyjazne, ale z czasem 
dziewczyna odkrywa swoje przeznaczenie w grupie cheerleederek. 
Taniec staje się nieodłącznym elementem jej życia. 
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BURMISTRZ  CASTERBRIDGE   
Film na podstawie powieści Thomasa Hardyego, „Burmistrz z 
Casterbridge” opowiada historię Michaela Hencharda (Bates), który 
zdesperowany i pijany sprzedaje swoja żonę Susan (Stallybrass) i 
córeczkę miłemu żeglarzowi. Kiedy trzeźwieje i dociera do niego co 
uczynił, przyrzeka sobie, że już nigdy więcej nie tknie alkoholu. Po 19 
latach marynarz ginie na morzu, a Susan powraca w poszukiwaniu 
swojego dawnego męża, który w międzyczasie został szanowanym 
burmistrzem miasteczka Casterbrdige, którego mieszkańcy nie wiedza 
nic o wstydliwej przeszłości swojego burmistrza. Henchard planuje 
ponownie się ożenić, kiedy w miasteczku pojawia się Susan… 
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LORNA  DOONE   
Wspaniałe epickie widowisko na podstawie powieści R.D. Blackmore’a. 
Piękni bohaterowie, miłość, walki, tajemnice.Jest rok 1675, dzień 
targowy w Porlock, niewielkiej wiosce w zachodniej Anglii. 
Dwunastoletni John Ridd wraz z ojcem przyjechali po sprawunki. Nagle 
spokojny i radosny dzień burzy wtargnięcie grupy uzbrojonych 
jeźdźców. W utarczce na oczach syna ginie ojciec. To chwila, w której w 
Johnie budzi się nienawiść do rodziny Doone’ów – sprawców tej 
tragedii. 
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MIASTECZKO  MIDDLEMARCH    
„Miasteczko Middlemarch” to opowieść o życiu na prowincji w czasie 
olbrzymich zmian związanych z rewolucją przemysłową i planami 
Wielkiej Reformy. Rozdarcie między tym, co nowe i postępowe, a 
tradycjonalnym sposobem życia dzieli ludzi wyjątkowo wyraźnie. Na 
tym tle toczą się historie mieszkańców Middlemarch. Młodziutka 
Dorothea Brooke jest idealistką i intelektualistką marzącą o tym, by móc 
jak najlepiej dzielić się z potrzebującymi swoimi pieniędzmi i 
zdolnościami. Zafascynowana dojrzałością i inteligencją starzejącego się 
Edwarda Casaubona, postanawia go poślubić. Wkrótce jednak na jej 
drodze staje też siostrzeniec starego męża, Will Ladislaw i dziewczynie 
coraz trudniej uznawać, że droga, którą wybrała, była prawidłowa. 
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TAJEMNICA  DOMU  NA  WZGÓRZU  
 „Mieszkanka Wildfell Hall” to adaptacja powieści Anne Bronte, 
najmłodszej z tria słynnych sióstr pisarek, Emily Bronte, autorki 
„Wichrowych wzgórz” i Charlotte Bronte, autorki „Dziwnych losów Jane 
Eyre”. Dziewiętnastowieczna Anglia. Do Yorkshire przybywa Helen 
Graham (Tara Fitzgerald) ze swoim małym synkiem. Kobietę otacza 
tajemnica. Wyraźnie dystansuje się od mieszkańców okolicznych włości. 
Stara się unikać spotkań i wścibskich pytań zaciekawionych nią 
sąsiadów. Zdaje się chłodna i niedostępna, przy tym zdecydowanie zbyt 
nadopiekuńcza wobec syna.  
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TARGOWISKO  PRÓŻNOŚCI    

"Vanity Fair" to filmowa wersja klasycznej XIX-wiecznej powieści 
wydanej w Polsce jako "Targowisko próżności". Jej autorem jest jeden z 
najbardziej znanych pisarzy angielskich William Thackeray. 

Film pokazuje obraz angielskiego społeczeństwa pierwszej połowy XIX 
wieku, w czasach wojen napoleońskich. 
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P.S.  KOCHAM  CIĘ   
Holly Kennedy (Hilary Swank) jest szczęśliwą młodą kobietą. Żyje w 
idealnym związku z miłością swego życia, impulsywnym Irlandczykiem 
Gerrym (Gerard Butler) i wydaje się jej, że tak będzie zawsze. Jednak los 
chce inaczej - ukochany mąż umiera, a Holly ma wrażenie, że jej życie 
także się zakończyło. Jedynym człowiekiem, który może jej pomóc, jest 
ten, którego już nie ma. Pewnego dnia w ręce zrozpaczonej kobiety 
wpada bowiem list pisany ręką męża... Okazuje się że jest to pierwszy 
spośród dwunastu przychodzących regularnie co miesiąc listów, 
zawierających specjalne zadania dla Holly. A każdy z nich kończy się 
dopiskiem "P.S. Kocham Cię"... 
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DWA   ŚWIATY   
Starzejący się aktor jest w trakcie przygotowań do pierwszej roli po 
czterech latach nieobecności na ekranie. Ma zagrać menadżera sklepu 
ulokowanego w slumsowej dzielnicy, zamieszkałej przez przedstawicieli 
mniejszości narodowych. Udaje się więc na peryferia Los Angeles. Tam 
przypadkiem poznaje młodą, wybijającą się z tłumu kasjerkę - Hiszpankę 
Scarlett, która stara się o stanowisko sekretarki. Stary aktor postanawia 
więc pomóc dziewczynie w odpowiednim przygotowaniu, tak, by dobrze 
wypadła na spotkaniu. Podczas wspólnej drogi każde z przypadkowych 
znajomych poznaje świat i osobowość swojego towarzysza. To świetny, 
bardzo inteligentny i ciekawy film w doborowej obsadzie. 
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JESZCZE  RAZ 
Anna (Danuta Stenka) to żywiołowa, atrakcyjna czterdziestolatka z 
poczuciem humoru. Jej styl to bojówki i zwykła podkoszulka. Kasia, 
córka Anny, (Ania Antonowicz) nie jest typową dziewiętnastolatką. Nie 
lubi imprez, nie interesuje się chłopakami, jada zdrową żywność i 
uprawia jogę. Michał (Jan Frycz) jest bardzo przystojnym, poukładanym 
i zamożnym prawnikiem. Paweł (Przemek Cypryański) ma dwadzieścia 
lat, kocha życie, ładne dziewczyny i zabawę. W wyniku szeregu 
dziwnych zbiegów okoliczności matka i córka spotykają dwóch facetów, 
którzy je bezgranicznie irytują. Czy mimo to jest szansa na happy end? 
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STEP  UP  2   
Ona - Andie - to zbuntowana tancerka z biednej dzielnicy. Jest 
outsiderką, próbującą odnaleźć się w sztywnych ramach elitarnej 
Akademii Sztuki. On - Chase - jest wschodzącą gwiazdą, najlepszym i 
najgorętszym tancerzem Akademii. Marzy o przełamaniu schematów, o 
czymś więcej niż dają klasyczne i ugrzecznione układy choreograficzne 
ćwiczone pod okiem surowych profesorów. Oboje marzą, aby odrzucić 
wszystkie ograniczenia, dać się ponieść emocjom i wyobraźni. Połączy 
ich pasja i udział w legendarnym undergroundowym turnieju tańca ulicy. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 

336 

 

MARCIN   CHUZZLEWIT  
 Znakomita Ekranizacja mistrzowskiej powieści Charlesa Dickensa, 
ukazująca okrutny świat mieszczańskich i rodzinnych intryg, 
rozgrywających się w XIX wiecznej Anglii. Martin Chuzzlewit jest 
starym, zamożnym człowiekiem. Kto jednak odziedziczy jego majątek? 
Z powodu nieposłuszeństwa i małżeństwa, z jego służącą, Mary, 
wydziedziczył swojego wnuka, młodego Martina. Wiedząc o tym, do gry 
o majątek wkracza reszta rodziny, w tym hipokryta Pecksniff i zepsuty 
do szpiku kości, podstępny Jonas. Podczas gdy młody Martin przebywa 
w Ameryce, reszta rodziny bezpardonowo walczy o względy starego 
Chuzzlewita. Jednymi ludźmi wspierającymi schorowanego człowieka, 
są Tom Finch, zarządca majątku Pecksniffa i żona młodego Martina, 
Mary Graham. Do czasu gdy z Ameryki powraca Martin... 
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CHOĆ  GONI  NAS  CZAS   
Miliarder Edward Cole i mechanik z klasy średniej Carter Chambers żyją 
w dwóch różnych światach. Pewnego dnia spotykają się w jednej sali 
szpitalnej i dochodzą do wniosku, że są dwie rzeczy, które ich łączą: 
chcą robić rzeczy, o których zawsze marzyli, a nie zdążyli ich 
zrealizować oraz odkryć kim tak naprawdę są. Wyruszają wspólnie w 
podróż ich życia, odkrywają przyjaźń i uczą się jak najpełniej przeżyć 
życie. 
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NASZ  WSPÓLNY  PRZYJACIEL    
Adaptacja ostatniej ukończonej powieści Dickensa to ciekawa 
psychologiczno- społeczna analiza połączona z wieloma zagadkowymi 
wątkami. Młody człowiek, John Hormon (Steven Macintosh), ma 
otrzymać duży spadek po ojcu, ale pod warunkiem, że poślubi Bellę 
Wilfer (Anna Friel), piękną, lecz chciwą dziewczynę, której nigdy nie 
spotkał. Nie dociera do Londynu z podróży z Afryki, a w Tamizie 
znalezione zostaje ciało, zidentyfikowane jako jego zwłoki. Majątek 
trafia więc w ręce robotniczej rodziny 
Boffinów, a efekty tej sytuacji odbijają się na przedstawicielach różnych 
londyńskich klas społecznych. 
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OLIVER  TWIST   
Życie Olivera zaczyna się niepomyślnie. Jako syn niezamężnej kobiety, 
która umiera krótko po jego narodzeniu, trafia do przytułku, gdzie 
jedynym celem jego opiekunów wydaje się być zagłodzenie go na śmierć 
nędznymi porcjami kleiku. Gdy Oliver odważa się poprosić o więcej, 
zostaje wyrzucony i tym samym zmuszony do rozpoczęcia życia na 
własną rękę. Po przybyciu do Londynu spotyka Artfula Dodger'a i trafia 
do mrocznego świata Fagina i jego gangu. Emocjonujące przygody, w 
które zamieszany jest 
brutalny Sikes, piękna Nancy i tajemniczy pan Monks, sprawiają, że 
Oliver jest blisko śmierci, jednak pojawia się światełko nadziei w postaci 
dobroczyńcy związanego z przeszłością Olivera... 
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SAMOTNIA 
W londyńskim sądzie, od lat toczy się sprawa pomiędzy członkami 
rodziny Jarndyce. Są w nią zaangażowane całe rodziny, a wciąż 
odwlekające się zakończenie procesu, wielu doprowadziło do 
bankructwa i upadku. Filantrop, John Jarndyce, postanawia nie dopuścić 
do tego aby proces zawładnął całym jego życiem. Przyjmuje na 
wychowanie dwójkę dzieci Adę Claire i Richarda Carstonea, do opieki 
nad którymi zatrudnia młodą Esther Summerson – kobietę, która 
dorastała w biedzie nieświadoma swojego pochodzenia… 
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WIELKIE  NADZIEJE   
Młody Pip, sierota mieszkający z siostrą i jej mężem kowalem, natyka się 
na cmentarzu na zbiegłego więźnia. Niedługo później przychodzi mu też 
poznać życie całkiem inne niż w kuźni, kiedy zostaje zatrudniony do 
zabawiania ekscentrycznej panny Havisham i jej ślicznej podopiecznej 
Estelle. Po latach i mozołach pracy kowala Pip niespodziewanie 
otrzymuje sporą sumę pieniędzy, pod warunkiem, że wyjedzie do 
Londynu i wykształci się na dżentelmena. Zakochany w Estelle, 
zdobywając przyjaciół i wrogów, będzie musiał radzić sobie w wielkim 
świecie, aż pozna odkryje, kto jest jego dobroczyńcą. 
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KIEDY Ś  MNIE ZNAJDZIESZ   
April (Helen Hunt) jest 39-letnią nauczycielką, którą dopadł kryzys 
wieku średniego. Rozpaczliwie pragnie urodzić dziecko, co w jej 
przypadku nie jest rzeczą łatwą. Zdziecinniały i niedojrzały mąż 
(Matthew Broderick) odchodzi, a wkrótce potem umiera jej przybrana 
matka. Osamotniona i załamana nie widzi perspektyw na przyszłość. 
Wówczas zupełnie nieoczekiwanie pojawia się w jej życiu biologiczna 
matka (Bette Midler), która wywraca życie córki do góry nogami. April 
gotowa jest na nowo poukładać swoje życie, w czym niezwykle pomocny 
okazuje się także ojciec jednego z jej uczniów, Frank (Colin Firth).  
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CHŁOPIEC  Z  LATAWCEM   
Będący adaptacją jednej z najlepiej ostatnio przyjętych powieści, film 
Chłopiec z latawcem jest pełną emocji opowieścią o przyjaźni, rodzinie, 
trudnych do wybaczenia błędach oraz powodującej odkupienie miłości. 
W znajdującym się na krawędzi wojny Afganistanie, dwóch przyjaciół z 
dzieciństwa, Amir i Hassan, wkrótce zostanie rozdzielonych na zawsze. 
Słoneczne popołudnie w Kabulu. W powietrzu czuć radość panującą 
przed turniejem puszczania latawców. Jednak po zakończonym 
zwycięstwem konkursie, zdrada jednego z chłopców początkuje 
nieprzewidywalną w skutkach katastrofę. Teraz, po 20 latach spędzonych 
w Ameryce, Amir wraca do rządzonego przez Talibów Afganistanu, aby 
stawić czoła gnębiącym go mrocznym sekretom i po raz ostatni postarać 
się znaleźć szansę odkupienia. 
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MAGIA  UCZU Ć   
Miejski szpital w Los Angeles, rok 1912. Roy Walker odniósł poważne 
obrażenia podczas kręcenia jednej z kaskaderskich scen filmowych. 
Złamane zostało również jego serce, kiedy ukochana dziewczyna uciekła 
z pewnym aktorem. Zrozpaczony i zdesperowany chłopak ma plan 
ostatecznego uwolnienia się od cierpienia, ale, unieruchomiony na 
szpitalnym łóżku, nie jest w stanie sam go zrealizować. Zaprzyjaźnia się 
więc z małą pacjentką ze złamaną ręką, 5-letnią Aleksandrią. Codziennie 
opowiada dziewczynce kolejny fragment fantastycznej opowieści. Na tle 
zapierających dech w piersiach krajobrazów i pełnych przepychu 
pałaców rozgrywa się historia miłosnego trójkąta, którego bohaterami są: 
piękna księżniczka Evelyn, nikczemny gubernator Odious oraz 
tajemniczy Czarny Bandyta 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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NIEBO  MONTANY   
Trzy przyrodnie siostry po śmierci ojca dostały w spadku ranczo. 
Warunkiem przyjęcia spadku jest wspólne mieszkanie sióstr przez rok na 
ranczo. Jednak żadnej z nich do końca to nie odpowiada. 
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NIGDY  NIE  BĘDĘ  TWOJA    
Dowcipna i romantyczna opowieść o tym, jak Matka Natura może 
namieszać w ludzkim życiu Młoda kobieta (Michelle Pfeiffer) zakochuje 
się po raz kolejny. Tym razem w młodszym od siebie mężczyźnie (Paul 
Rudd). W tym samym czasie jej córka (Saoirse Ronan) zakochuje się 
również. Po raz pierwszy w życiu. Co z tego wyniknie? 

399 

 

CHŁOPIEC  Z  MARSA   
 John Cusack, w tej "inspirującej i podnoszącej na duchu przygodzie" 
(Cynthia Wickenkamp, Starz Entertainment), wcielił się w rolę 
samotnego pisarza,science-fiction, który adoptuje chłopca... 
przekonanego, że pochodzi z Marsa! Z pomocą przyjaciółki (Amanda 
Peet) i siostry (Joan Cusack), świeżo upieczony tata odkryje, że bycie 
rodzicem oznacza... wszystko co tylko jest możliwe! 
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TE   ŚWIĘTA     
Bożonarodzeniowy dramat skoncentrowany wokół rodziny Whitfield, 
która spędza pierwsze od 4 lat święta razem. Ciepły i wzruszający film o 
trudnych rozstaniach i powrotach 
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ANTEK 
Telewizyjna adaptacja opowiadania Bolesława Prusa o losie 
utalentowanego wiejskiego chłopca, który z powodu niskiego urodzenia i 
nędzy nie ma szans na edukację i lepsze życie. Kilkuletni Antek 
interesuje się dziwną skrzydlatą budowlą po drugiej stronie rzeki. 
Posłany zostaje do szkoły, później oddany do terminu u kowala. Pojętny i 
pracowity, szybko wraca do domu, ponieważ kowal obawia się, że pod 
bokiem wyrośnie mu konkurent. Na wsi marnuje tylko czas, nie może 
porzucić marzeń o stawianiu wiatraków i struga je z drewna. Wkrótce ze 
skromnym tobołkiem i matczynym błogosławieństwem wyrusza w świat. 
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KATARYNKA 
Telewizyjna adaptacja noweli Bolesława Prusa - pełna ciepła historia o 
ludzkich cierpieniach i radościach, współczuciu dla nieszczęśliwych i 
upośledzonych. Stary warszawski adwokat, na co dzień egoista, 
przejmuje się życiem niewidomej dziewczynki, którą obserwuje przez 
okno. Rezygnuje z ciszy i spokoju, widząc, że muzyka katarynki sprawia 
dziecku radość, co więcej postanawia zająć się jej losem. 
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LATARNIK 
Telewizyjna ekranizacja noweli Henryka Sienkiewicza o polskim 
żołnierzu, wiecznym tułaczu i samotniku, który u schyłku życia osiadł na 
małej wysepce jako latarnik morski. 
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W ŚWIECIE  JANE  AUSTEN   
Amanda mieszka we współczesnym Londynie. Pewnego dnia odkrywa 
tajemnicze wrota, które, jak się okazuje, naprawdę przenoszą ją w sam 
środek wydarzeń z jej ulubionej książki - "Dumy i uprzedzenia". 
Wkrótce wychodzi na jaw, że zamieniła się ona miejscem z Elizabeth 
Bennet, która teraz musi radzić sobie z wynalazkami i kulturą 
współczesnej Anglii. Natomiast Amanda pragnie skierować akcję 
powieści na prawidłowe tory, ale jej pojawienie się może zaburzyć całą 
fabułę, zwłaszcza kiedy okaże się, że Darcy zaczyna się zakochiwać w 
dziewczynie z przyszłości... 
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AUGUST  RUSH   
Niezwykły i wzruszający film, którego narratorem jest muzyka. 
Wstępem do tej magicznej muzycznej opowieści jest spotkanie dwojga 
młodych, utalentowanych muzyków w Nowym Jorku, wiolonczelistki 
Lyla'i Novacek i charyzmatycznego irlandzkiego gitarzysty Louisa 
Connelly. Po latach, pewien osierocony od swych urodzin chłopiec 
przybywa do Nowego Jerku, by odnaleźć prawdziwych rodziców. 
Pomaga mu w tym muzyka, którą wciąż słyszy w każdym miejscu, o 
każdej porze dnia i nocy. Muzyka, którą czuje w sercu i która kieruje 
jego postępowaniem. Jego niezwykły talent odkrywa tajemniczy Wizard, 
który nadaje mu pseudonim August Rush. 
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HIGH  SCHOOL  MUSICAL  3   
Troy, Gabriella, Sharpay, Chad, Ryan i Taylor kończą szkołę East High - 
i myśl, że potem ich drogi się rozejdą skłania Dzikie Koty do zrobienia 
czegoś, co zapamiętają do końca życia! Razem z resztą przyjaciół 
postanawiają wystawić musical wyrażający ich nadzieje i obawy przed 
przyszłością oraz niezapomniane doświadczenia związane z dorastaniem. 
Wraz z nadchodzącym wręczeniem świadectw i decyzją w sprawie 
College'u seniorzy Dzikich Kotów z East High stawiają pytania 
dotyczące marzeń, romansów i przyjaźni. 
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PAMI ĘĆ  Z   ODZYSKU   
Cooper (Matthew Broderick) jest dziennikarzem tworzącym komiksy dla 
lokalnego pisma w Chicago. W efekcie wypadku i towarzyszącego mu 
wstrząsu psychicznego zaczyna mieć zaniki pamięci i kłopoty z 
koncentracją i zostaje zmuszony do wzięcia urlopu. Wolny czas 
postanawia spędzić w rodzinnych stronach, pomagając matce w opiece 
nad jej bratem. Zadanie nie jest bynajmniej łatwe, bowiem wujek Rollie 
(Alan Alda) miewa dość niezwykłe zwyczaje. Nigdy nie płaci 
rachunków, przez co grozi mu utrata domu, pomaga rybom z pobliskiego 
jeziora pisać poezję oraz suszy skarpetki na grillu. Czy tych dwóch ludzi 
będzie w stanie sobie pomóc, czy też może obaj popadną w obłęd? 
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RYSA  
Joanna (Jadwiga Jankowska-Cieślak) i Jan (Krzysztof Stroiński) są 
kochającym się małżeństwem z wieloletnim stażem. Pewnego dnia 
Joanna dostaje od "życzliwego nieznajomego" informacje o rzekomej 
podłości, której dopuścił się w przeszłości jej mąż. Niepotwierdzone 
podejrzenia stopniowo kładą się cieniem na ich związku.  
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BOISKO  BEZDOMNYCH  
Ksiądz, Kosmonauta, Minister, Wariat, Górnik, Rolnik i facet z 
wyrokiem... Co może ich łączyć? Na razie miejsce zamieszkania - 
Dworzec Centralny. Wkrótce dołączy do nich były piłkarz reprezentacji 
Polski, którego wielką karierę przerwała kontuzja. Dzięki spotkaniu z 
nim, zostaną przyjaciółmi i stworzą drużynę. Choć trudno w to uwierzyć, 
wkrótce wyruszą na podbój świata. Po mistrzostwo... Boisko 
bezdomnych to opowieść o sile, która płynie z przyjaźni i pasji. Film 
Kasi Adamik pokazuje, że w życiu zawsze tylko jeden krok dzieli nas od 
znalezienia się na dnie. Czasami jednak ten sam jeden krok może 
zapoczątkować drogę do pokonania przeciwności losu i doprowadzić do 
zwycięstwa.  

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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ŚWIETLIKI   W   OGRODZIE   
Oparty na faktach film ze znakomitą Julią Roberts w jednej z głównych 
ról. Michael Weacher (Ryan Reynolds) od dziecka nie może poradzić 
sobie z trudną relacją z ojcem. Planuje uporać się ze wspomnieniami, 
pisząc brutalnie szczerą książkę o swoim dzieciństwie, zdominowanym 
przez twarde rządy despotycznej głowy rodziny, Charliego (Willem 
Dafoe). Jako chłopiec Michael buntował się przeciwko dziwnym 
zasadom stosowanym przez ojca, samemu zachowując się również w 
dziwny, nieracjonalny sposób. Także jego matka, Jane (Julia Roberts) źle 
znosiła system nakazów i zakazów narzucanych przez męża, dochodziło 
więc na tym tle do częstych konfliktów. Już jako dorosły mężczyzna 
Michael nie widzi szans na odbudowanie więzi czy jakiegokolwiek 
porozumienia z ojcem... 
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NIEZWYKŁY  DZIE Ń  PANNY  
PETIGREW   
Akcja filmu dzieje się w latach 30. ubiegłego wieku. Miss Guinevere 
Pettigrew - guwernantka z Londynu w średnim wieku niesłusznie zostaje 
wydalona z pracy. Po wielu próbach znalezienia posady rozpoczyna 
pracę w domu tancerki w nocnych kabaretach, panny La Foss. Poznaje 
zupełnie nowy świat pełen tańca, śpiewu i gwiazd estrady. Sama może 
stać się jego częścią. 
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JUST  DANCE – TYLKO  TANIEC   
"W scenerii słynnych klubów Chicago rozgrywa się opowieść o młodym 
pokoleniu utalentowanych ludzi, dla których taniec jest treścią życia. 
Ludzi takich jak Lauryn Kirk. Lauryn opuszcza rodzinne miasteczko i 
wyrusza na podbój Chicago uzbrojona jedynie w surowy, nieoszlifowany 
talent taneczny i marzenia o wielkiej sławie, której początkiem miałaby 
być nauka w prestiżowej szkole tańca. Niestety, konfrontacja własnych 
umiejętności z tym, jak oceniają je profesjonaliści jest dla niej wielkim 
rozczarowaniem. Pierwsza porażka nie załamuje jednak Lauryn. Młoda i 
piękna dziewczyna podejmuje pracę i wchodzi w nieoczekiwane 
zmysłowy i ekscytujący nowy świat - świat klubów tanecznych? 
Reżyseria Darren Grant" 
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ŚWIATŁA SCENY:  CHWYTAJ  
SZANSĘ 
W życiu nie ma czasu na próby. American Ballet Company nie jest 
miejscem dla ludzi słabych. Jest miejscem dla tancerzy najpiękniejszych 
i najbardziej utalentowanych. Jednak będziesz potrzebować czegoś 
więcej niż tylko fizycznej sprawności i determinacji by osiągnąć sukces 
w ŚWIATŁACH SCENY. Jonatan Reeves (Peter Gallagher American 
Beaty), dyrektor artystyczny baletu ocenia grupę studentów obserwując 
ich bolesne zmagania w drodze do fascynującego świata tańca. Kierując 
ich ambicjami, romansami, złamanymi sercami napełnia ich energią, 
czasami sprawiając też ból. Film pełen energii od początku do końca. 
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NICK  &  NORAH   
Dzięki przypadkowemu spotkaniu podczas pewnej bezsennej nocy, 
dwójka nastolatków - Nick i Norah - podejmują podróż poprzez ulice 
Nowego Jorku próbując zlokalizować tajemniczy koncert swego 
ulubionego zespołu... a znajdują siebie i prawdziwą miłość. 
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SKOK  PO  MARZENIA 
Piętnastoletnia Moondance po śmierci ojca mieszka ze swą 
ekscentryczną matką. Próbuje odnaleźć własne miejsce w świecie, ale nie 
jest to łatwe - zwłaszcza na polu kontaktów towarzyskich ponosi klęskę 
za klęską. Wszystko to zmienia się, kiedy na jej drodze niespodziewanie 
staje uciekinier ze stajni - łaciaty konik Checkers. Między nim a 
dziewczynką nawiązuje się od razu nić sympatii, jednak Moondance z 
bólem serca musi oddać zwierzę jego właścicielowi - tajemniczemu 
odludkowi o gburowatym stylu bycia i imieniu Dante. Z wielkim trudem 
udaje się jej przekonać Dantego, żeby pozwolił jej przygotować 
Checkersa do udziału w zawodach Bow Halley Classic. Początki są 
bardzo trudne - nikt nie wierzy w powodzenie tego przedsięwzięcia, 
jednak Moondance z determinacją walczy o realizację swoich marzeń. 



486 

 

BRACIA  KARAMAZOV   
 Historia rozgrywa się we współczesnej Polsce. Do Krakowa przyjeżdża 
zespół praskich aktorów z reżyserem przedstawienia (Roman Luknár) na 
czele, żeby podczas alternatywnego festiwalu w nietradycyjnej 
przestrzeni stalowni wystawić sceniczną adaptację dzieła 
Dostojewskiego "Bracia Karamazow". Sztuka teatralna, której podstawą 
jest dochodzenie w sprawie ojcobójstwa, opowiada historię rozpustnika i 
cynika Fiodora Karamazowa (Ivan Trojan) i jego czterech synów - 
gwałtownego Dymitra (David Novotný), 
intelektualisty Iwana (Igor Chmela), pokornego Aloszy (Martin Myšička) 
i nieślubnego syna Smierdiakowa (Radek Holub). 
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WYMARZONY   FACET  
Czasem to o czym marzysz jest na wyciągnięcie ręki. Romantyczna 
komedia o miłosnych perypetiach dwojga nowojorczyków. Jack Harris 
chwilowo jest kelnerem, choć przymierza się do wydawania własnej 
gazety. Właśnie rozpoczął prace nad artykułem o internetowych 
agencjach matrymonialnych. W celu lepszego zgłębienia tematu 
rejestruje się w jednaj z nich jako klient. Samantha przeżywa uczuciowy 
kryzys. Właśnie rozstała się z chłopakiem, który okazał się niewiernym 
lekkoduchem. Jej przyjaciółka za wszelką cenę chce ją wyswatać i 
zapisuje Samanthę do internetowej agencji matrymonialnej. Wkrótce 
Jack i Samantha trafią na siebie w sieci i zaczną wirtualny flirt. 
Wróżyłoby to rychły happy end, gdyby nie pewien drobiazg… 

506 CIEKAWY  PRZYPADEK   
BENJAMINA   BUTTONA 
"Urodziłem się w okolicznościach niezwykłych." - tak zaczyna się 
adaptacja klasycznej noweli F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX 
wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i 
stopniowo młodnieje. O człowieku, który - podobnie jak my wszyscy - 
nie potrafi zatrzymać upływu czasu. 
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FIGHTER.  KOCHAJ  I   WALCZ   
Aicha wraz z rodziną mieszka na obrzeżach Kopenhagi. Ma 17 lat i 
właśnie kończy szkołę. Jej pasją są sztuki walki i po lekcjach trenuje w 
szkolnej drużynie dla dziewcząt, gdzie nie potrafi zapanować nad własną 
ambicją i musi odejść z drużyny. Wstępuje do profesjonalnego klubu 
kung fu, wbrew woli rodziców. 
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W  KRAINIE   CZARÓW   
Dziewięcioletnia Phoebe (Elle Fanning) ma swój własny magiczny świat, 
wolny od sztywnych zasad, nakazów i zakazów. Jej inność powoduje 
wyobcowanie, brak normalnych relacji z rówieśnikami. Oparcie znajduje 
w inteligentnej i kochającej, ale nieco zgorzkniałej i pesymistycznie 
nastawionej do życia matce (Felicity Huffman). Kiedy Phoebe zostaje 
zaangażowana do szkolnego przedstawienia "Alicja w Krainie Czarów", 
zyskuje tam dodatkową opiekunkę i przyjaciółkę. Nauczycielka oraz 
reżyser sztuki, pani Dodger (Patricia Clarkson), jest pod wrażeniem nie 
tylko talentu aktorskiego, ale i niezwykłej osobowości dziewczynki. 
Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, aby krucha i 
wrażliwa Phoebe zupełnie nie straciła kontaktu z rzeczywistością.  
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NOCE   W  RODANTHE   
Adrienne (Diane Lane), kobieta wciąż cierpiąca z powodu zdrady męża i 
z trudem starająca się odbudować życie bez niego, właśnie dowiedziała 
się, że on chce wrócić do domu. Rozdarta sprzecznymi uczuciami, z 
radością przyjmuje szansę wyrwania się z domu, kiedy dobra 
przyjaciółka prosi ją, by zajęła się przez weekend jej gospodą w 
Rodanthe. Tam, na odludnych Outer Banks u wybrzeży Karoliny 
Północnej, Adrienne ma nadzieję odnaleźć spokój, którego tak 
potrzebuje, żeby przemyśleć swoje życie. Jest już po sezonie i gospoda 
byłaby zamknięta, gdyby nie niespodziewane pojawienie się jedynego 
gościa, Paula (Richard Gere), lekarza z miasta. Paul, mężczyzna, który 
już dawno temu poświęcił rodzinę dla kariery, przyjechał do Rodanthe, 
żeby wypełnić trudną powinność i zmierzyć się z własnym kryzysem 
sumienia. 
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SPOTKANIE 
Znużony codziennością Walter Vale (Richard Jenkins), wykładowca 
akademicki z Connecticut, w zaskakujących okolicznościach spotyka na 
swojej drodze parę młodych imigrantów. Tarek (Haaz Sleiman) i jego 
dziewczyna Zainab (Danai Gurira) wynajmują nielegalnie jego 
mieszkanie w Nowym Jorku. Walter godzi się jednak, aby pozostali jego 
gośćmi, dopóki nie znajdą nowego domu. Tak rozpoczyna się znajomość, 
która dla pogrążonego w rutynie profesora stanie się inspiracją do 
zmiany dotychczasowego życia. Dla pary imigrantów znajomość z 
Walterem będzie miała równie przełomowe skutki. Zrodzi się między 
nimi przyjaźń, która pozwoli aresztowanemu wkrótce przez urząd 
imigracyjny Tarekowi przetrwać najtrudniejsze chwile odosobnienia. 
Profesor poznaje matkę Tareka, z którą wspólnie spędzony czas okaże się 
cennym prezentem od losu... 
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KOCHAJ  I  TA ŃCZ   
„Kochaj i tańcz” to opowieść potwierdzająca prawdę o tym, że aby 
odnaleźć prawdziwe szczęście, trzeba zawsze podążać za głosem serca, a 
taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości. Główna bohaterka 
tej historii to Hania, poukładana życiowo, początkująca dziennikarka, 
która odkrywa nagle, że z tańcem łączy ją znacznie więcej, niż mogłoby 
się jej początkowo wydawać. Na swojej drodze spotyka fanatyka street 
dance, Wojtka, marzącego o karierze na Broadway’u. 
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SLUMDOG.  MILIONER  Z   ULICY 
Jamal, mieszkaniec slumsów Bombaju, w wieku 18 lat bierze udział w 
hinduskiej wersji "Milionerów". Od finałowej wygranej dzieli go ostatnie 
pytanie, jednak zanim zdąży na nie odpowiedzieć, aresztuje go policja. 
Funkcjonariusze chcą się dowiedzieć jak chłopak może wiedzieć tak 
dużo. Jamal opowiada prawdziwą historię dzieciństwa, przemocy i 
miłości swojego życia. To ulica była jego szkołą. Szkołą przetrwania... 

559 

 
 

CHARLIE   BARTLETT     
Charlie Bartlett (Yelchin) jest pochodzącym z bogatej rodziny 
inteligentnym i pomysłowym nastolatkiem. Jego życie nie jest jednak 
usłane różami. Właśnie zostaje usunięty z kolejnej prywatnej szkoły, tym 
razem za podrabianie dokumentów. Zdesperowana matka (Davis) 
umieszcza go w zwykłym publicznym liceum, prowadzonym przez 
steranego życiem dyrektora Gardnera (Downey Jr.). Początkowo Charlie 
nie może odnaleźć się w nowym środowisku, a szkolni chuligani szybko 
pokazują nowemu, gdzie jego miejsce. Jednak z czasem jego urok 
osobisty i łatwość w nawiązywaniu kontaktów powalają mu zostać kimś 
na kształt... szkolnego psychologa, udzielającego rad w męskiej toalecie 
oraz załatwiającego dla swych "pacjentów" leki, które normalnie 



przepisywane są na receptę... 
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POTEM 
Ekranizacja poruszającej powieści Guillaume Musso.Utalentowany 
amerykański prawnik Nathan Del Amico (Romain Duris) jest gwiazdą 
nowojorskich sal sądowych. W życiu prywatnym układa mu się jednak 
znacznie gorzej. Sukcesy zawodowe nie rekompensują pustki po 
rozwodzie z ukochaną żoną Claire. Bardzo tęskni za nią i za dziećmi. 
Pewnego dnia w biurze składa mu wizytę tajemniczy doktor Kay (John 
Malkovich). Przedstawiający się jako "wysłannik" lekarz twierdzi, że 
wyczuwa, kiedy ludziom grozi śmierć i bywa wysyłany, aby im pomóc, 
zanim będzie za późno. Nathan nie wierzy w ani jedno słowo doktora - 
aż do chwili, kiedy staje się naocznym świadkiem tragicznej sytuacji, 
która zdaje się potwierdza jego słowa. Od tej chwili nic już nie będzie 
takie, jak przedtem. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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SEKRETNE  ŻYCIE  PSZCZÓŁ    
Zobacz jak Queen Latifah i Dakota Fanning przewodzą fenomenalnie 
dobranej obsadzie w opartym na książkowym bestsellerze "wspaniałym 
filmie o rodzinie, niezależności i transcendentnej potędze miłości" 
(Minneapolis Star Tribune). Chcąc uwolnić się od okrutnego, wiecznie 
zdenerwowanego ojca i odkryć prawdę o przeszłości zmarłej matki - 14-
letnia Lily Owens (Fanning) ucieka ze swoją opiekunką i przyjaciółką 
Rosaleen (Jennifer Hudson) do miasteczka w Południowej Karolinie, 
gdzie zostają przygarnięte przez siostry Boatwright (Latifah, Alicia Keys 
i Sophie Okonedo), miejscowe pszczelarki. Otoczona nieoczekiwaną 
miłością, łaską i duchowością, Lily buduje więzi z każdą z tych 
wyjątkowych, obdarzonych szczególnym darem kobiet - odkrywając, że 
czasem, by odnaleźć dom, musisz go opuścić. 
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JAGODOWA   MIŁO ŚĆ   
Norah Jones gra zmysłową, ponętną młodą kobietę, która wyrusza w 
niezapomnianą podróż. Chce odkryć prawdziwą miłość. Piękne 
krajobrazy autostrady 66 są tłem niezwykłych spotkań bohaterki z 
osobami, które pomagają jej w dotarciu do celu. Pierwszy anglojęzyczny 
film Wong Kar Wai'a został nakręcony w sceneriach odmiennych od 
pejzaży Nowego Yorku ze szklanymi biurowcami na pierwszym planie. 
Opowiedziana przez niego historia jest pełna wdzięku, elegancji i 
oryginalności. 
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JULIA 
Julia, samotna alkoholiczka nie ma dobrej passy. Sypiając z 
przypadkowo spotkanymi mężczyznami i upijając się do granic 
możliwości, czterdziestolatka stara się zapomnieć o problemach dnia 
codziennego. Co więcej, właśnie zwolniono ją z kolejnej pracy. Kiedy do 
kobiety z problemami zgłasza się sąsiadka w potrzebie, rozpoczyna się 
nieprzewidywalna intryga, której Julia nie zapomni do końca swojego 
życia. By jej sny się spełniły musi tylko porwać dziecko i odebrać okup 
w wysokości 2 milionów dolarów... 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 

579 SIEDEM   DUSZ   



 

Film Siedem dusz to pełna tajemnic zaskakująca historia miłosna, która 
zadaje prowokacyjne pytania na temat życia i śmierci, żalu i 
przebaczenia, przyjaźni, miłości i odkupienia. Opowiada o związkach, 
które w bardzo nieoczekiwany sposób łączą ze sobą ludzkie losy. To 
poruszającą opowieść o człowieku nękanym pewną tajemnicą, który 
decyduje się odkupić swoje winy drastycznie zmieniając życie siedmiu 
zupełnie obcych sobie osób. Kiedy już wprowadza swój plan w czyn, nic 
nie jest w stanie zmienić jego postanowienia. A może tak mu się tylko 
wydaje... Ben Thomas/Will Smith/ nigdy nie spodziewałby się tego, że 
zakocha się  w jednej z nieznajomych - i to właśnie ona zacznie go 
zmieniać. 
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AUSTRALIA 
Australia to film, w którym potęgę swoich talentów łączą Nicole 
Kidman, Hugh Jackman i wizjonerski reżyser Baz Luhrmann. Jest to 
epicka i romantyczna, pełna akcji przygoda osadzona u progu II wojny 
światowej. Kiedy angielska arystokratka (Nicole Kidman) przybywa na 
odległy kontynent, poznaje tu nieokrzesanego dostawcę bydła (Hugh 
Jackman) i urocze aborygeńskie dziecko (Brandon Walters). 
Nietuzinkowe trio podejmuje wspólne działania i wyrusza na pełną 
przemian podróż, by przeprowadzić stado bydła przez setki kilometrów 
pięknego, jednak bezlitosnego terenu. Gdy ich świat zostaje rozdarty na 
strzępy przez potężnych wrogów, muszą oni odnaleźć siebie w 
zbombardowanym przez odpowiedzialne za Pearl Harbor japońskie siły 
mieście Darwin.  
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CHŁOPI   
5 dvd – pakiet na 7 dni 
Telewizyjna adaptacja najsłynniejszej powieści W. S. Raymonta, 
realistycznie ukazująca obraz wsi polskiej z przełomu 19 i 20 wieku i 
ginącego już barwnego folkloru. Na szerokim tle obyczajowym życia 
społeczności wiejskiej, nierozerwalnie związanym z rytmem przyrody - 
w ciągu czterech pór roku - rozgrywają się powikłane, nierzadko 
dramatyczne dzieje rodziny Borynów. 
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JAN  SERCE  
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Wrażliwy idealista, człowiek szlachetny i prawy, marzy o prawdziwej, 
wielkiej miłości. Mimo skończonej czterdziestki ciągle poszukuje tej 
jedynej. ..Zanim los nieoczekiwanie okaże się przychylny, przeżywa 
kolejne uczuciowe perypetie. Refleksyjnej opowieści o niezmiennej 
ludzkiej tęsknocie za dobrem i uczciwością szczególny ton nadaje 
nastrojowa muzyka Seweryna Krajewskiego. 
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KAMIZELKA 
Telewizyjna adaptacja noweli Bolesława Prusa o życiu ubogich 
mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy, ciężko doświadczonych przez 
los. Anna i Filip, chociaż żyją biednie, bardzo się kochają. wierzą, że ich 
trudny los wreście się odmieni. Ale spada na nich wielkie nieszczęście. 
Filip ciężko zapada na zdrowiu, opada z sił i chudnie. Otrzymana w 
prezencie od żony kamizelka jest coraz luźniejsza. By nie martwić 
ukochanej oznakami choroby, Filip ucieka się do drobnego oszustwa, nie 
wie, że ona stosuje ten sam wybieg. 

622 TRĘDOWATA 
Trzecia ekranizacja wydanej w 1908 r. powieści Heleny Mniszkówny. 
Ordynat Michorowski poznaje guwernantkę swej kuzynki Luci. 
Zakochuje się w pannie Stefanii Rudeckiej, zdobywa jej wzajemność. Ich 



 

miłość bulwersuje arystokratyczne środowisko. Szlachetnie urodzone 
damy i wykwintni panowie podczas balu jednoznacznie dają odczuć 
ubogiej dziewczynie, że wśród nich zawsze będzie trędowata, a jej 
małżeństwo z panem na Głębowiczach byłoby niewybaczalnym 
mezaliansem. Zrozpaczona Stefcia biegnie w strugach ulewnego deszczu 
przez park. Wkrótce spełni się to, co jej przeznaczone. 
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DOM  cz.1   
Wielka historia i zwykli bohaterowie. Pięknie skomponowany obraz 
obyczajowy o losach mieszkańców warszawskiej kamiennicy, która staje 
się świadkiem ich codzienności. Serial - epopeja i znakomita kronika 
przemian w Polsce od końca wojny po współczesność. Dla wielu brzmi 
niezwykle znajomo... 
Z wielkiej tułaczki do Warszawy powracają mieszkańcy domu przy ulicy 
Złotej. Zastają zburzoną stolicę. Jednak życie toczy się dalej - w 
powojennej rzeczywistości - często przesycone nutą gniewu, strachu, ale 
i miłości. Na Złotej przybywa lokatorów, a zwyczajne problemy 
jednoczą starych i nowych mieszkańców. Ocalała kamienica staje się 
domem nawet dla tych, którzy przyjeżdżają do nowego, nieznanego 
świata... 
Płyta zawiera odcinki:1.Co Ty tu robisz, człowieku, 2.Zapomnij o mnie 
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DOM  cz.2 
Odcinki:  
3. Warkocze naszych dziewcząt będą białe 
4. A jeszcze wczoraj było wesele 
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DOM  cz.3 
Odcinki:  
5. Ponad 200 czwartków 
6. Nosić swoją skórę 
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DOM  cz.4 
Odcinki:  
7. Zażalenie do Pana Boga 
8. Jak się łowi dzikie ptaki 
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DOM  cz.5 
Odcinki:  
9. Po obu stronach muru  
10. Nie przesadza się starych drzew 

639 DOM  cz.6 
Odcinki:  
11. Jedenaste: nie wychylaj się  



 

12. Kto dziś umie tak kochać 
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NOCE  I  DNIE  cz.1    
Bogumił i Barbara 
Ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej, która zgodnie z jej zamysłem 
stała się "powieścią - rzeką", przenoszącą szeroko zakrojoną panoramę 
życia społeczeństwa polskiego na progu odzyskania niepodległości. 
Ekranizacja "Nocy i dni" nie ma sobie równych w dziejach polskiej 
kinematografii. Praca nad nią zajęła reżyserowi - Jerzemu Antczakowi 
pięć lat i została nagrodzona na wielu festiwalach filmowych. W 1976 
roku obraz został nominowany do Oskara w kategorii najlepszy film 
zagraniczny. 
Saga rodzinna - dzieje dwóch pokoleń rodziny Niechciców, ukazane na 
tle przemian społeczeństwa polskiego w okresie lat 1865 - 1914. 
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NOCE  I  DNIE  cz.2   
Wiatr w oczy 
Saga rodzinna - dzieje dwóch pokoleń rodziny Niechciców, ukazane na 
tle przemian społeczeństwa polskiego w okresie lat 1865 - 1914. 
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DALEKO   OD   SZOSY  cz.1   
Bohater filmu "Daleko od szosy", młody wiejski chłopak, dla którego 
miłość staje się inspiracją do podejmowania trudnych i 
niestereotypowych decyzji życiowych, zdobył niekłamaną sympatię 
widzów. 
odc.1 Szpaki 
odc.2 Prawo jazdy 
odc.3 Ania 
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DALEKO   OD   SZOSY  cz.2 
Bohater filmu "Daleko od szosy", młody wiejski chłopak, dla którego 
miłość staje się inspiracją do podejmowania trudnych i 
niestereotypowych decyzji życiowych, zdobył niekłamaną sympatię 
widzów. 
odc.4 Oczekiwanie 
odc.5 Pod prąd  
odc.6 Egzamin 
odc.7 We dwoje 

645 SIEDLISKO 
3 dvd – pakiet na 7 dni 
Dzieci dorosły, założyły rodziny. Cóż pozostaje rodzicom, ludziom 
dojrzałym, lecz aktywnym, pełnym zapału i werwy? 
Małżeńska para podejmuje ważką życiową decyzję. Zostawia pełną 
zgiełku Warszawę młodym, a sama przenosi się do odziedziczonego 
domu na mazurskiej wsi. Tu, w Panistrudze zakłada nowe siedlisko. 
Wrastanie bohaterów w środowisko i jego społeczność nie jest łatwe i 



 

bezkonfliktowe. Sprzymierzeńcem małżonków jest łącząca ich dojrzała 
miłość. 
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RODZINA  POŁANIECKICH 
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Pełna ciepła i liryzmu miłosna historia, a w tle ziemiańskie dworki i 
Warszawa końca XIX wieku. Realistyczny obraz miłości wielkiej, ale 
trudnej. Opowieść o tradycji i przywiązaniu do rodzinnych stron, 
godności i honorze, utrzymana w nastrojowo- refleksyjnym klimacie. 
 
OPIS CZĘŚCI: 
1. Panna Marynia 2. Między nienawiścią a miłością 3. Pojednanie 4. 
Narzeczeni 5. Spełnienie 6. Zdrada 7. Powrót 
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TATARAK 
Tatarak, film oparty na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza, wydaje 
się na początku subtelną i wzruszającą historią o niemożliwej miłości, 
jednak Andrzej Wajda idzie dalej, tworząc wielowymiarową opowieść o 
miłości, która przychodzi za późno, i o śmierci, która zawsze przychodzi 
za wcześnie. 
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POKOLENIE    
„Pokolenie” to jeden z ważniejszych filmów w polskiej powojennej 
kinematografii. 
Jest to opowieść o grupie młodych ludzi zaangażowanych w walkę z 
okupantem. Mamy tragiczną i tak naprawdę niespełnioną miłość, walkę o 
ojczyznę i śmierć nieodstępującą ani na krok bohaterów. Ich patriotyzm, 
ofiarność, odwagę i poświęcenie reżyser ukazał po mistrzowsku, 
unikając nadmiernego patosu. 
Film realizowany był przez bardzo młodych ludzi (reżyser był jeszcze 
studentem) i w opozycji do propagandowych zadań sztuki. Wokół 
Andrzeja Wajdy skupiło się wiele przyszłych znakomitych nazwisk 
polskiego, a nawet światowego kina. Jerzy Lipman, Stefan 
Matyjaszkiewicz, Roman Polański, Tadeusz Łomnicki, Tadeusz Janczar, 
Zbigniew Cybulski, Kazimierz Kutz. Film uważany jest za pierwszy w 
kierunku nazwanym „szkołą polską”. 
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MIŁO ŚĆ   O   SMAKU   ORIENTU       
Abby (Brittany Murphy) przyjeżdża do Tokio w ślad za swoim 
chłopakiem. Na miejscu okazuje się jednak, że ich związek lepiej 
sprawdzał się na odległość. Porzucona w obcym mieście, znajduje sobie 
nowy cel w życiu ? pod okiem surowego mistrza Maezumi (Toshiyuki 
Nishida) uczy się trudnej sztuki gotowania ramen, tradycyjnej japońskiej 
potrawy składającej się z bulionu i makaronu. W pełnym magicznej 
atmosfery barze mistrza Maezumi Abby pozna lepiej obcą kulturę, samą 
siebie, a przede wszystkim na nowo odkryje smak miłości. 

703 WALECZNY  CELT    



 

Donal (Tyrone McKenna) 14-letni chłopiec, który rozwija w sobie pasję 
do wyścigów chartów, pracuje w schronisku dla psów, którego 
właścicielem jest Good Joe (Ken Stott). Good Joe obiecuje Donalowi, że 
podaruje mu jego ulubionego charta, który nazywa się The Mighty Celt, 
jeśli zwierzę wygra trzy wyścigi z rzędu. Tymczasem matka Donala 
(Gillian Anderson) musi uporządkować swoje życie, gdy wraca O 
(Robert Carlyle), mężczyzna z jej przeszłości. Miejscem akcji filmu jest 
Irlandia. 
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EINSTEIN 
Historia życia wyjątkowego człowieka, którego imię aż do dzisiaj 
stanowi synonim geniuszu. Tym razem poznajemy tego wybitnego fizyka 
nie od strony jego osiągnięć naukowych, ale z perspektywy życia 
osobistego. W filmie ukazano bowiem relacje Alberta Einsteina z jego 
pierwszą żoną, Milevą Maric, którą poślubił w 1903 roku. Po rozwodzie, 
ostatecznie przeprowadzonym w 1919 roku, uczony poślubił swoją 
kuzynkę, Elsę. 
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BEZ   MOJEJ   ZGODY     
Co trzyma rodzinę razem? Nick Cassavetes, reżyser Pamiętnika i Johna 
Q, po raz kolejny stworzył niezwykłą inspirującą i poruszającą do głębi 
historię o ludzkich emocjach, które towarzyszą kochającej się rodzinie 
wystawionej na wielką na próbę przez chorobę dziecka. Cameron Diaz, 
Abigaile Breslin, Alec Baldwin i reszta doskonałej obsady wnieśli 
niesamowitą wrażliwość do opowieści o 11-letniej Annie Fitzgerald. 
Została poczęta, aby mogła stać się dawcą dla swej chorej na białaczkę 
siostry, jednak ostatecznie domaga się prawa do dysponowania własnym 
ciałem. Ten akt wolnej woli może rozdzielić Fitzgeraldów. Może też być 
pierwszym krokiem do zwycięstwa poświęcenia, godności i zrozumienia 
co naprawdę oznacza bycie rodziną. 
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RIKSZARZ  
 Biedny, ale uczciwy rikszarz Amal pracuje w New Delhi i stara się, aby 
klienci dotarli do celu szybko i bezpiecznie. Pewnego dnia pomaga 
pozornie bezdomnemu człowiekowi. Ten okazuje się starzejącym 
milionerem, i poruszony sercem i skromnością Amala, zapisuje mu w 
spadku całą swą posiadłość. To niespodziewane wydarzenie poważnie 
wpłynie na życie rikszarza, który będzie musiał się zmierzyć z nowymi 
wyzwaniami... Produkcję nagrodzono na Festiwalu Filmowym w 
Toronto w 2007 roku 
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SOLISTA 
Niesamowity, porywający dramat o przyjaźni, cierpieniu i zbawiennym 
wpływie muzyki. Dziennikarz Steve Lopez (Robert Downey Jr.) zupełnie 
przypadkowo odkrywa Nathaniela Anthony'ego Ayersa (laureat Oscara 
Jamie Foxx), w przeszłości cudowne dziecko muzyki klasycznej, obecnie 
bezdomnego zarabiającego na życie grą na ulicach Los Angeles. Gdy 
Lopez spróbuje wskazać muzykowi drogę powrotu na łono 
społeczeństwa, zawiąże się pomiędzy nimi przyjaźń, która zupełnie 
odmieni ich przyszłe losy. Reżyserem "Solisty" jest zdobywca Złotego 
Globu Joe Wright. 
 

749 JULIE  I   JULIA    
FILM OPARTY NA DWÓCH PRAWDZIWYCH HISTORIACH 



 

"Wspaniała uczta filmowa, która sprawi że lepiej się poczujesz!" - Kevin 
Steincross, FOX-TV 
"Meryl Streep w genialnej i czarującej roli!" - Peter Travers, ROLLING 
STONE 
Kulinarna sława daje nowy przepis na życie sfrustrowanej pracowniczce 
biurowej.  
Julie i Julia to prawdziwa historia opowiadająca o tym, jak Julia Child 
(Meryl Streep) zainspirowała swoim życiem i książką kucharską 
początkującą pisarkę Julie Powell (Amy Adams) do zrealizowania 524 
przepisów w 365 dni i przedstawienia kuchni francuskiej nowemu 
pokoleniu. W tej przepysznej komedii o radości, obsesji i satysfakcji, 
którą wyreżyserowała Nora Ephron występuje również Stanley Tucci 
(Diabeł ubiera się u Prady). Bon appétit! 
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NAJWAŻNIEJSZY   GŁOS   
Kevin Costner w komedii o lekkim zabarwieniu politycznym 
Bud Jonson (Kevin Costner) jest samotnym ojcem żyjącym z dnia na 
dzień sympatycznym lekkoduchem. Najjaśniejszym punktem w jego 
życiu jest rezolutna i ambitna córka, która mimo swoich dwunastu lat 
potrafi zadbać o siebie i tatę. Ku zaskoczeniu obydwojga, w wyniku 
przypadkowych działań dziewczynki, Bud znajduje się nagle w centrum 
zainteresowania całej Ameryki, gdy okazuj się, że wybory prezydenckie 
będą zależały od niego ... 
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HIGH  SCHOOL  MUSICAL   
roy (Zac Efron), popularny kapitan szkolnej drużyny koszykarskiej i 
Gabriella (Vanessa Anne Hudgens), bystra, mądra i śliczna członkini 
akademickiego klubu zaskakują całą East Hign, gdy potajemnie biorą 
udział w przesłuchaniach do głównych ról w szkolnym musicalu. Sięgają 
gwiazd i podążają za marzeniami. Wszyscy uczą się tolerancji, pracy 
zespołowej i bycia sobą. 
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HIGH  SCHOOL  MUSICAL  2 
Aby pozostać razem jako podczas lata, East High Wildcats dostają prace 
w wiejskim klubie Evana,jako nosiciele kijów, i kucharze. Każdego roku 
wiejski klub organizuje pokaz, w który wszyscy członkowie klubu i 
pracownicy ukazują własne talenty. Zapowiada się świetna zabawa oraz 
duża dawka muzyki. Troy i Gabriela znów pokażą na co ich stać... 
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WIELKI  MIKE    
Sandra Bullock w swojej najlepszej roli nagrodzonej Oscarem® dla 
Najlepszej Aktorki 2009. Michael Oher (Quinton Aaron) niewiele wie na 
temat rodziny. A jeszcze mniej na temat sportu. To co zna jako 
bezdomny nastolatek, to ulice i blokowiska Memphis. Zamożna Leigh 
Anne Tuohy (Sandra Bullock) nie zna takiego świata. Jednak, gdy 
poznaje Michaela, on poznaje co to znaczy mieć dom. A Tuohy'owie 
odnajdują coś, co zmienia ich życie: ukochanego nowego syna i brata. 
Oparta na faktach historia o rodzinie i Michaelu, który stał się gwiazdą 
amerykańskiego footballu, niezwykle podnosi na duchu. Zachwyca w 
szczególności pełna emocji rola Bullock. Stańmy się świadkami 
niesamowitej podróży prawdziwego sportowca, który stał się zwycięzcą, 
zanim postawił swój pierwszy krok na boisku. 

843 W  CHMURACH    
Ryan Bingham (Zdobywca* Nagrody Akademii George Clooney) 
prowadzi życie wysokich lotów. Podróżując w interesach po całym 



 

świecie, jest w ciągłym w ruchu. Wszystko ulega zmianie, gdy spotyka 
Alex, dzięki której zaczyna rozumieć, że w życiu najważniejsze są 
relacje międzyludzkie, i że to one nadają sens naszej egzystencji. Film 
zdobył ogromne uznanie wśród widzów i krytyków na całym świecie. 
"W chmurach to zabawny, choć nie pozbawiony nutki tragizmu, 
romantyczny film z polotem." - Owen Gleiberman, ENTERTAINMENT 
WEEKLY 
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NAJLEPSZY  OJCIEC  ŚWIATA   
Znakomity Robin Williams w inteligentnej, słodko-gorzkiej komedii o 
niespodziewanych szansach od przekornego losu. 
Lance Clayton (Robin Williams) zawsze marzył, by zostać sławnym i 
bogatym pisarzem. Jednak póki co jego największe osiągniecie 
zawodowe to stanowisko nauczyciela poezji w szkole średniej. Jego syn, 
Kyle (Daryl Sabara), to nieznośny nastoletni palant, który robi wszystko, 
aby zatruć ojcu życie. Lance spotyka się z koleżanką z pracy, Claire 
(Alexie Gilmore), ale ta nie tylko nie chce się zaangażować w poważny 
związek, ale nawet oficjalnie przyznać, że łączy ich coś bliższego. W 
wyniku dziwacznego i okrutnego zrządzenia losu nasz nieudacznik 
dostaje życiową szansę. Nagle sława, bogactwo i popularność są na 
wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko zapomnieć o pewnych sprawach... 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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ABEL  TWÓJ  BRAT,  KOLOROWE  
POŃCZOCHY   
ABEL TWÓJ BRAT 
Nagradzany w kraju i za granicą dramat psychologiczny, ukazujący 
starania wrażliwego dwunastolatka o akceptację grupy rówieśniczej.  
"Abel, twój brat" to historia wrażliwego dwunastolatka, który za wszelka 
cenę chce dostosować się do stylu bycia "paczki" kolegów wiodących 
prym w klasie.  
KOLOROWE POŃCZOCHY 
Zrealizowane w 1960 roku "Kolorowe pończochy" składają się z dwu 
nowel, połączonych wspólnym tematem osamotnienia i niemożliwych do 
spełnienia pragnień dzieci. 
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ZBRODNIA  I  KARA  
edna z najlepszych adaptacji Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego 
jakie do tej pory powstały. Fascynujący thriller na podstawie powieści o 
zdesperowanym młodym człowieku planującym zbrodnię doskonałą. 
Pochłania bez reszty i nie pozwala oderwać się od telewizora. To 
propozycja zarówno dla miłośników dobrego filmu, jak i dobrej 
literatury, ale również dla tych, którzy książki nie przeczytali. Petersburg, 
druga połowa XIX wieku. Raskolnikow to bardzo inteligentny młody 
student, który postanawia odmienić swoje życie i podnieść swoją pozycje 
społeczną. Żeby tego dokonać musi zabić nielubianą przez nikogo starą 
lichwiarkę i zagarnąć jej majątek. Jednak jego plan się nie udaje i, choć 
nie ma jasnych dowodów jego winy, przebiegły śledczy Porfiry zastawia 
na niego zawiłą sieć pułapek, wciągając w rozmowy, które powoli, ale 
nieubłaganie prowadzą do oskarżenia Raskolnikowa, a wreszcie do jego 
przyznania się do zbrodni. 
 

928 JASMINUM 
Dziejące się współcześnie "Jasminum" (łacińska nazwa jaśminu) 



 

opowiada historię tajemniczą i magiczną, pełną zmysłowych zapachów, 
wypełnioną szczególnym światłem jakie roztacza wokół siebie miłość. 
Klasztor, w którym toczy się akcja filmu, nie różniłby się od innych, 
gdyby nie fakt, że trzech mieszkających tam zakonników posiada pewną 
niezwykłą cechę. Każdy z nich pachnie innym, owocowym zapachem: 
jeden czeremchą, drugi czereśnią, a trzeci śliwą, a zapachy te mają 
szczególne właściwości... Pewnego dnia do klasztoru przyjeżdża młoda 
konserwatorka malarstwa, która otrzymuje zlecenie odnowienia 
tamtejszych obrazów. Natasza pojawia się w Jaśminowie wraz ze swoją 
5-letnią córką Gienią. Urok i dociekliwość dziewczynki wprowadzają 
wiele zamętu w spokojne dotąd życie mnichów ... W tej historii i ludzie i 
budynki i zapachy mają swoje tajemnice. 
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ROZWAŻNA  I  ROMANTYCZNA   
"Rozważna i romantyczna" to opowieść o siostrach Eleonorze i 
Mariannie Dashwood - dwóch młodych kobietach całkiem odmiennie 
postrzegających życie i miłość. Panny Dashwood po stracie ukochanego 
ojca zostają bez grosza. Zmuszone są wraz z matką i najmłodszą siostrą 
opuścić piękną rezydencję Normand Park, jednakże przed wyjazdem 
Eleonora ma okazję poznać mężczyznę o nienagannych manierach - 
Edwarda Ferrarsa. Mistrz adaptacji literatury, Andrew Davies, tchnął 
nowe życie w klasyczną opowieść Jane Austen o miłości i namiętności. 
Młoda obsada i eleganckie spojrzenie nadają świeżości uwielbianej 
powieści dziewiętnastowiecznej mistrzyni romansu 
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MÓJ  PRZYJACIEL   HACHIKO   
Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Profesor (Richard Gere) 
za namową córki przyjmuje pod swój dach szczeniaka. Od tej pory psa i 
człowieka łączy niezwykła więź. Pies Hachiko codziennie odprowadza 
swego pana o tej samej godzinie na dworzec, a później po niego 
przychodzi.... 
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MARZYCIEL 
James Barrie (Johnny Depp) ma żonę Mary (Radha Mitchell), piękny 
dom i psa, ale nie jest szczęśliwy. Pisze sztuki i książki, które nikomu nie 
przypadają do gustu, a on nie wie, jaka jest tego przyczyna. Wszystko 
zmienia się pewnego pięknego dania, gdy to całkowicie przypadkowo 
poznaje w parku wdowę Sylvię Llewelyn Davies (Kate Winslet) i jej 
czterech synów. Od tego momentu James czuje, że jest komuś potrzebny 
- staje się członkiem tej rodziny i prawdziwym przyjacielem Sylvi. James 
zaczyna pisać wspaniałą powieść, która uwieczni jego imię na wieki. Ma 
zamiar pokazać szerszej publiczności krainę Nibylandii, gdzie przebywa 
Piotruś Pan. Do tej krainy można dotrzeć jedynie wtedy, gdy się w nią 
bardzo mocno uwierzy… 
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OSTATNIA   PIOSENKA   
Życie siedemnastoletniej 'Ronnie' (Miley Cyrus) zostaje wywrócone do 
góry nogami po wstrząsającej informacji o rozwodzie rodziców i 
przeprowadzce ojca (Greg Kinnear) z Nowego Jorku na Tybee Island w 
Georgii. Trzy lata później bohaterka nadal czuje złość i alienuje się od 
rodziców. Matka (Kelly Preston) uważa, że najlepszym pomysłem dla 
córki, będzie wyjazd do ojca i spędzenie z nim lata. Ojciec Ronnie, były 
pianista i nauczyciel, wiedzie spokojne życie pochłonięty tworzeniem 
dzieła sztuki, które stanie w centrum lokalnego kościoła. 

1059 NINE 
Reżyser najlepszego musicalu ostatniej dekady - obsypanego nagrodami 



 

"Chicago" (m.in. 6 Oscarów i 3 Złote Globy), które przywróciło dawną 
świetność temu gatunkowi filmowemu - powraca z jeszcze bardziej 
imponującym zestawem gwiazd w musicalu "Nine - Dziewięć". 
"Nine - Dziewięć" to ekranizacja uhonorowanego nagrodą Tony 
broadwayowskiego musicalu, do którego scenariusz napisał Anthony 
Minghella, twórca takich przebojów kinowych, jak "Angielski pacjent", 
"Wzgórze nadziei" i "Utalentowany Pan Ripley". Guido (Daniel Day 
Lewis), światowej sławy egocentryczny reżyser filmowy, próbuje 
uporządkować swoje relacje z kobietami jego życia, a są nimi: zdradzana 
żona Luisa (Marion Cotillard), kochanka Carla (Penelope Cruz), 
platoniczna miłość Claudia (Nicole Kidman), kusząca dziennikarka 
modowa Stephanie (Kate Hudson), pierwsza przewodniczka po świecie 
seksu, prostytutka Saraghina (Fergie), przyjaciółka Lily (Judi Dench), i 
jego matka (w tej roli jak zawsze boska Sophia Loren). To niesamowite 
widowisko łączące zapierające dech w piersiach sceny taneczne ze 
wspaniałą oprawą muzyczną, pełną takich pereł, jak przebój "Be Italian" 
w wykonaniu Fergie. Ten film to jedna z najdroższych produkcji 
filmowych, z niezwykłą scenografią i wspaniałymi, skrzącymi się 
milionem kryształów znanej firmy Svarowski kostiumami, ale też 
prawdziwa uczta dla kinomanów. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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TWÓJ  NA  ZAWSZE 
Robert Pattinson, gwiazda "Sagi Zmierzch", w poruszającej historii o 
potędze miłości i o tym, jak ważne jest życie z pasją każdego dnia. 
Tyler Hawkins (Robert Pattinson) jest zbuntowanym chłopakiem, który 
notorycznie wpada w kłopoty. Od czasu rodzinnej tragedii jego relacje z 
ojcem (Pierce Brosnan) są trudne. Tyler uważa, że nikt nie jest w stanie 
zrozumieć tego, co przeszedł. Pewnej nocy wdaje się w bójkę i zostaje 
poturbowany przez silniejszego od siebie policjanta. Jakiś czas później 
poznaje córkę funkcjonariusza - Ally (Emilie de Ravin). Chłopak 
zamierza ją uwieść, a następnie porzucić. 
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ONDINE 
Alicja Bachleda-Curuś u boku hollywoodzkiego gwiazdora Colina 
Farrella w najnowszym filmie laureata Oscara, Neila Jordana. 
Sfilmowana w bajecznych krajobrazach irlandzkiego wybrzeża przez 
Christophera Doyle'a ("Hero", "Spragnieni miłości") historia o miłości, 
nadziei i niezachwianej wierze, że niemożliwe może stać się możliwym. 
Syracuse (Colin Farrell), irlandzki rybak wyławia z morza piękną i 
tajemniczą kobietę (Alicja Bachleda-Curuś). Od tej chwili jego życie 
ulega przemianie. Jego córka Annie (Alison Barry) wierzy, że 
zagadkowa kobieta jest czarodziejską morską istotą - Ondine, a Syracuse 
zakochuje się w niej bez pamięci. Jednak, jak w każdej baśni, magiczny 
czar przeplata się z mrocznym przeznaczeniem. 
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SUNDAY   SCHOOL   MUSICAL   
To opowieść o grupce uczniów z dwóch Domów Kultury. Z powodu cięć 
w wydatkach, tylko jedna organizacja przetrwa. Dlatego też, młodzi 
adepci sztuki muzycznej i tanecznej, zaczynają walczyć o przetrwanie 
swoich miejsc nauki. 

1112 OSKAR  I  PANI  RÓŻA    
Dziesięcioletni Oskar umiera na raka. Złości się na rodziców, że nie 



 

potrafią z nim rozmawiać o śmierci. Nie chce ich widywać. Jedyną 
osobą, jaką pragnie zobaczyć, jest pani Róża, która, zaczepiona na 
szpitalnym korytarzu, przedstawia mu się jako zapaśniczka, a w 
rzeczywistości jest producentką pizzy. Początkowo kobieta nie chce się 
zgodzić na odwiedziny, nie cierpi bowiem szpitali, brzydzi się chorobą i 
boi się czymkolwiek zarazić. Ordynator proponuje jej więc układ - 
podpisze z nią umowę na 
codzienną dostawę pizzy do szpitala, w zamian za doglądanie Oskara. 
Wkrótce między chłopcem a kobietą rodzi się przyjaźń, której nie 
zniszczy nawet śmierć. 
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SALA  SAMOBÓJCÓW   
Nick to nie imię. 
Świat to nie matrix.  
Życie to nie gra, nie daj się wylogować! 
Dominik to zwyczajny chłopak. Ma wielu znajomych, bogatych 
rodziców, pieniądze na ciuchy, gadżety, imprezy. Pewnego dnia jeden 
pocałunek zmienia wszystko. Ona zaczepia go w sieci. Jest intrygująca, 
niebezpieczna. Wprowadza go do "Sali samobójców" miejsca, z którego 
nie ma ucieczki. Mix realu i awatarów, w którym animacja jest na 
najwyższym poziomie. 

FILM  DLA WIDZÓW OD   LAT  16 
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MISTRZ  I  MAŁGORZATA  
Najwierniejsza adaptacja słynnej powieści Michaiła Bułhakowa. 
Filozoficzne rozważanie o religii, Bogu: odwiecznych zmaganiach dobra 
ze złem uwspółcześnione genialnymi efektami specjalnymi. Zderzenie 
rzeczywistości moskiewskiej, fantastycznej i biblijnej doskonale 
wyrażona za pomocą nowoczesnej techniki komputerowej. Obraz 
zdeformowanej codzienności społeczeństwa totalitarnego osadzony w 
opętanej przez mroczne siły Moskwie lat trzydziestych. "Diabelskie" 
sceny, czarna magia, przenikanie się przestrzeni i wymiarów, w których 
egzystują bohaterowie oraz wciąż aktualna potrzeba odkupieńczej ofiary 
za zło świata, to jedynie przedsmak tego, co miłośnik powieści 
Bułhakowa zobaczy w pełnej wersji ekranizacji dzieła. 
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JANE  EYRE    
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ JEST WIECZNA. Znakomita ekranizacja 
powieści Charlotte Bronte. Fascynująca i porywająca opowieść o 
alchemii uczuć. Nieprawdopodobna historia o miłości, która jest nam 
przeznaczona na całe życie. Nie sposób nie zakochać się w zmysłowej 
Jane Eyre. 

1185 FOLWARK   ZWIERZ ĘCY   
Ekranizacja kultowego bestselleru George'a Orwella jest opowieścią o 
manipulacjach władzy i polityków, które mogą się zdarzyć zawsze i 
wszędzie. Książka "Folwark zwierzęcy" powstała jako satyra na Rosję 
Radziecką. Zwierzęta z Manor Farm (Folwarku Dworskiego) 
rozpoczynają rewolucję przeciwko ludziom. Buntowi, który ma na celu 
stworzenie idealnego społeczeństwa, przewodzą dwie świnie: Snowball i 
Napoleon. Napoleon jednak szybko poznaje smak władzy, za pomocą 
intryg pozbywa się Snowballa i wprowadza reżim totalitarny. Folwark 



 

Dworski staje się światem, gdzie wszystkie zwierzęta są równe - ale 
niektóre są... równiejsze. 
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PIĘKNY  UMYSŁ   
Russell Crowe i Ed Harris w filmie Rona Howarda. Nagrodzony 
czterema Oscarami w tym za Najlepszy Film Piękny Umysł został 
wyreżyserowany przez zdobywcę Academy Award Rona Howarda i 
wyprodukowany przez jego długoletniego partnera, również zdobywcę 
Oscara Briana Crazera. W głównej roli występuje Russel Crowe tworząc 
nominowaną do Oskara kreację wcielając się w postać genialnego 
matematyka Johna Nasha. Stojący u progu międzynarodowej kariery 
Nash zostaje wciągnięty w pajęczynę tajemniczego spisku, a na domiar 
złego zdiagnozowano u niego symptomy schizofrenii. Tylko oddana żona 
(zdobywczyni Oscara Jennifer Connelly) i własna determinacja mogą mu 
pomóc. Piękny umysł to poruszająca historia o odwadze, pasji i triumfie 
umysłu, która na długo pozostaje w pamięci. 

1221 BIEGNIJ  CHŁOPCZE,  BIEGNIJ   
 
Niesamowita i wzruszająca historia, która wydarzyła się naprawdę - 
ekranizacja przetłumaczonego na 15 języków bestsellera Uriego Orleva.  
 
Poruszające losy ośmioletniego uciekiniera z warszawskiego getta, który 
stracił całą rodzinę i zdany jest na pomoc ze strony obcych. Trafia do 
domu życzliwej Polki (Elizabeth Duda). Kobieta decyduje się go 
przygarnąć i namawia, by dla bezpieczeństwa przyjął nową tożsamość - 
osieroconego Polaka wyznania rzymskokatolickiego. Wskutek 
dramatycznego splotu wydarzeń, chłopiec musi opuścić gościnny dom i 
rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw wędrówkę przez ogarnięty 
wojną kraj. Korzystając z pomocy polskich rodzin i przybranej 
tożsamości, próbuje przetrwać koszmar okupacji.  

1223 ZŁODZIEJKA  KSI ĄŻEK 
 
  Ekranizacja bestsellerowej powieści australijskiego pisarza, Markusa 
Zusaka. 
 
Ta `niezwykle poruszająca` (Leonard Maltin, Interview) ekranizacja 
bestsellerowej powieści, to osadzona w Niemczech, podczas II wojny 
światowej opowieść o dziewczynce, która wywiera wpływ na życie 
otaczających ją osób.  
Gdy matka nie może się nią dłużej opiekować, Liesel (Sophie Nelisse) 
zostaje adoptowana przez niemieckie małżeństwo (zdobywca Oscara 
Geoffrey Rush i nominowana do Oscara Emily Watson). Zachęcona do 
nauki czytania przez swego przybranego ojca odkrywa książki, które 
stają się jej pasją. Gdy para przygarnia Maxa (Ben Schnetzer), Żyda 
ukrywającego się przed hitlerowską armią, Liesel zaprzyjaźnia się z nim. 
Książki i wyobraźnia wskazują przyjaciołom drogę ucieczki od koszmaru 
wojny. Ten nadzwyczajny, gorąco przyjęty film wyreżyserował Brian 



Percival.  

1229 MIASTO  44  
 
Jedna z największych polskich produkcji ostatnich lat, którą w kinach 
obejrzało ponad 1.7 mln widzów! 
Film Jana Komasy, to zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść 
o miłości, a także odwadze i poświęceniu rozgrywająca się w czasie 
Powstania Warszawskiego. 
Stefan (Józef Pawłowski) i Biedronka (Zofia Wichłacz) poznali się w 
konspiracji i zakochali w sobie od pierwszego wejrzenia. Ale nie jest im 
dane długo cieszyć się pierwszą miłością. 1 sierpnia 1944 roku, wraz z 
przyjaciółmi trafiają pod komendę charyzmatycznego Kobry (Tomasz 
Schuchardt). 
Stefan i Biedronka jako żołnierze jednego z najdzielniejszych oddziałów 
powstania, przejdą krwawy szlak bojowy, a ich uczucie zostanie 
wystawione na najcięższą z prób, w obliczu grozy i okrucieństwa wojny, 
w apokaliptycznej scenerii płonącego miasta. 

1222 GWIAZD  NASZYCH  WINA   
 
Ekranizacja bestsellerowej książki Johna Greena! 
 
Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) podzielają ten sam rodzaj 
sarkastycznego poczucia humoru, niechęć do konwenansów i - wreszcie - 
miłość, za sprawą której przeżywają niezapomnianą podróż. Pomimo 
tego, że tych dwoje nastolatków musi stawić czoła nadzwyczajnym 
wyzwaniom, ich odwaga i wzajemne oddanie dowodzą, że choć życie nie 
jest idealne, to miłość już tak. 
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ZOSTAŃ,  JEŚLI  KOCHASZ   
 
Mia Hall to nieśmiała, niezwykle utalentowana dziewczyna, która stoi 
przed najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli zdecyduje się opuścić 
dom, by podążać za muzycznymi marzeniami, straci miłość swojego 
życia. Wszystko zmienia się w wyniku pewnego wydarzenia, a Mia 
zawieszona przez jeden dzień między życiem a śmiercią musi 
zdecydować, po której stronie zostanie. Czy wielka miłość przezwycięży 
niepewność i strach? 

 


